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ΑΧΡΙΔΗΝΟΥ
(ιοιτητοΰ τής ’Ιατρικής Σχολής).

’Αφ- ορ λοιπόν ή Μακεδονία έπαυσε τού νά ή- 
ναι οΰσιωδώς αυτοσυντήρητος, άφ’ ου ό Ολυμπος 
* * r / * * X * * / < ■αφ ετερου ήσυχα,εν ειπετο οχι μονον να περεορι- 
σθή η έπανάστασίς της εντός τμημάτων τινών 
του μεγάλου τούτου νομοΰ αλλά καί νά πνιγή 
καΟ όλοσχέρειαν, έν (ο πας κίνδυιο; ήθελε προ- 
ληφθή καί ίσως ίσως ή Μακεδονία ήθελεν άποτε- 
λέσει σήμερον νομόν τής έλευθέρας Ελλάδος εάν 
τών Μονών προ πάντων οί .Καθηγούμενοι έφο- 
βοϋντο άλλως πως τον Θεόν καί ήδούντο περισ
σότερον τούς ανθρώπους, έστω καί ήσυχάζοντος 
ΤΟΰ Ολυμπου. Αλλ*  ο: μικρόνοες ούτοι άνθρωποι 
ένόμισαν έν τή εύσεβεΐ (!) φανατικότητι αύτών 
δτι ήθελε πτωχευτεί καί αγανακτήσει κατ’ αυ
τών ό θεός, έαν άφήρουν έκ τών ναών του τών 
άκενώτων έκείνων θησαυρών μέρος καί έδάψίλευον

(I)Συνεχεία άπο φύλλα}. 89. 

αυτό πρός εύόδωσιν έργου θεαρεστοτάτου, τής 
δυστυχούς έν Μακεδονία έπαναστάσεως ! Ίδούτά 
αποτελέσματα μιας θρησκείας μή καλώς νοόυμέ- 
νης ή μάλλον οί άποφερόμενοι καρποί από αν
θρώπων θρήσκων μέχρις άσεβεστάτης—έάν έδυ- 
νάμεθα νά είπωμεν—φανατικότητος, την οποίαν' 
οί ευλαβείς Αγιορΐται αυτοί έδειξαν τότε καί άνθ’ 
ής δικαίως έπέσυραν κατ’ αύτών καί τήν άγανά- 
κτησιν τού Τψηλάντου, παρ ού έςητοϋντο δι’ α
ναφοράς «καί όπλα καί πυρίτιδα καί πλοία καί 
πάν ό,τι άλλο αναγκαίου διά τον πόλεμον », ώς- 
®άν μή ή αυτή τούς πάντας άατεπίεζεν ανάγκη, 
καί τάς άράς τής- έπερχομένης γενεά; ές άπαντα- 
τόν χρόνον.

0 Εμμανουήλ Παπά έντοσούτω έστρατοπέ- 
δευε πρός τό βάθος τού Σιγγιτικοϋ κόλπου, νΰν 
κόλπου τοΰ Αγίου Ορους, ότε πεοι μεσοϋντα Ιού
νιον ό Βεϋράν πασάς ένίκησε καί διέλυσε τούτον 
άποσυρθέντα εις Κασσάνδρειαν. Μετά δέ τήν έν 
Βασιλςκοίς άτυχή μέν άλλ’ ηρωικήν ύπό τόν ατρό
μητου Χάψαν μάχην κάί τήν *ν  Γαλατσίστη, δί
ωρου τών Βασιλικών άπεχούση, έτι άτυχεστέραν 
έπισυμβάσαν τά πράγματα τής Μακεδονίας προέ- 
βαινον άπηλπισμένα. Καί έν ω εις τοιαΰτην εΰ-
ρίσκοντο ταύτα κατάστασιν ανήγγειλαν τώ ’Εμ
μανουήλ Παπά έκ τού Ολυμπου δ,τε Διαμαντής
καί Γούλης Δράσκου ότι κινούνται εις τά όπλα
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λιστα καί έτέρα τών προϊσταμένων τών δεκαεν
νέα ΛΙοναστηρίων, δι’ ής διετάσσοντο συγχρόνως 
νά έγκαταλείψωσι τδν Εμμανουήλ Παπά δσοι 
μοναχοί καί κοσμικοί ήκολούθουν τοϋτον. Τήν 
διαταγήν ταύτην κατατάσσομεν έν τοΐς Μακεδο
νικούς πρδς όνειδος καί καταισχύνην τών λεγομέ
νων ποιμεναρχών τούτων, δμοιοι πρδς τους όποι
ους πλεϊστοι κατά δυστυχίαν ύπάρχουσι καί σή
μερον καπηλεύοντε; καί θεία καί ανθρώπινα καί 
χαλκό σπλαγχνότεροι καί αύτών τών Τούρκων 
καταπιέζοντες τήν ταλαίπωρου άνθρωπότητα, έν 
οίς διαπρέποντα άς σημεώσωμεν ένα τδν Πελα- 
γονίας κατάπτυστον ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΝ μεγάλοις 
γράμμασιν. ίδού δέ καί τοϋ Καλογερικού έντάλ- 
ματος όποια ή άγιόχης.

[Τ. Σ. ΤΗΣ ΚΟΙΝΟ ΓΗΤΟΣ ΓΟΤΑΓΙΟΤ ΟΡΟΤΣ]
« Εις τήν πανοσιότητά σας άγιοι πατέρες τοϋ 

» Ιερού Κοινοβίου Εσφιγμένου. Χθές ό ένδοξό- 
» τατος (!) ημών Χασεκή 'Αγάς μας σάς έγραψε 
» μουρασε.Ιεν διά νά πιάσητε ένέχειρον τδν Αρ- 
8 χοντα και τούς λοιπούς καθώς καί ό ίδιος σάς 
® έγραψε. Λοιπδν σάς γράφομεν καί ημείς οι τών 
8 20 ιερών μοναστηρίων Προϊστάμενοι, οί έν τή 
» ιερά Συνάζει, νά κάμητε τδ ίδιον, όμοφώνως 
» δηλ. νά μας τούς φέρητε ένταϋθα άναμφιβόλως 
» καΐ τούς ζητοΰμεν άπό σάς άφεύκτως’ καί ιδού 
» όποϋ στέΛΛομεν επίτηδες άνδιώπονς διά νά 
8 τούς πάρουν. Καί δσοι ακολουθούν τδν Αρ
η χοντα άπδ τούς έντοπίους πατέρας νά άφή- 
» σουν τδν άρχοντα καί νά έπιστρέψουν είς τά 
» κελλία των. Εί δέ καΐ φανούν παρήκοοι θέλουν 
» ύποπέσει εϊς οργήν μεγάλην καί θέλει χάσουν 
8 καί τά όσπήτιά των. Ομοίως καί δσοι κοσμι- 
» κοί εύρίσκονται μέ αύτδν δλοι νά τδν άφήσοσν, 
» διότι καί αύτοΐ καί δσοι άλλοι πιασθοΰν έχουν 
» νά παιδεύωνται. Ταΰτα πρδς είδησίν σας καί 
» μένομεν' αωκα’ νοεμβρίου ια’. Απαντες οί έν 
» τή Κοινή Συνάζει τών δεκαεννέα ιερών μονά*  
ετηρίων τοϋ Αγίου Ορους ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ».

ί'ΐ! όϋποι .’ 0 αίσχη τοϋ Χριστιανισμού, δυ- 
σειδέσταται Εριννύες, τάς όποιας τά φρικτά έξή- 
μεσαν Τάοταρα διά ν’ άπορροφήσητε έπί τής γής 
καί τών τίγρεων αίμοχαρέστερον τδ αΐμα τών 
αθώων! ίί Σεϊ; κάπηλοι τών θείων, πώς υμάς 
όνομάσω; καί ζώντε; καί θανόντες άποκρι- 
θήτε ! τίς νόμος Χριστιανικός ή Ηθικός ή Πο
λιτικός ή Φυσικός ύπηγόρευσεν ύμϊν τήν Σατανι
κήν καί παμμίαρον αύτήν διαταγήν ; « Σά; γρά
φομεν καί ήμεϊ; · . · νά μά; τού; φέσητε ένταϋθχ 

τέλος πάντων- καί διά νά έφοδιασθώσι μέ πολε- 
μ.εφόδια παρά τών εφόρων Ψαρών καί τοϋ "ίψη*  
λάντου άποστέλλουσι πρδς αύτούς τδν Κώνσταν 
Νικολάου, άδελφδν όντα τοϋ Διαμαντή κα'ι τδν 
Νικόλαον έκ Κοζάνη; ή Κασομούλην. Η αγγελία 
αΰτη έδωκε πραγματικώς αναψυχήν τινα, καίτοι 
λίαν βραδεία έπελθοϋσα. Συστηθέντες δέ καλώς 

καί παρά τοϋ ’Εμμανουήλ οι απεσταλμένοι εις τά 
Ψαρά, τήν ΐδραν καί τδν ΐψηλάντην εύρον τδν 
τελευταϊόν έν τώ Αργεί, δθεν έπανέκαμψε ταχέως 
είς τδν Ολυμπον δ Κώνστας Νικολάου φέρων μέ
ρος πολεμοφοδίων, δσα έδόθησαν ές Ί δρας κα'ι 
μίαν σημαίαν, ήν έδωκεν δ Τψηλάντης μετά τής 
αναγκαίας προκηρύξεως’ δ δέ Κασομούλης εμεινε 
παρ’ αύτώ συνεργών εϊς τήν έπι τδ συστηματι- 
κώτερον άποφασισθεϊσαν έκστρατειαν υπέρ τοΰ 
δυτικοϋ μέρους τής Μακεδονίας. Αλλ η τών Μα
κεδονικών πραγμάτων ασθένεια ποοίετο οξυτέρα 
καθ’έκάστην καΐ μόνα άμεσα καί ισχυρά μέσα 
έδΰναντο την θεραπείαν αυτής, όποια ήσαν πρώ 
τον ή στρατιωτική βοήθεια τοΰ Ολυμπου, ήν μα- 
ταίως δ Εμμανουήλ έπεκαλέσθη καί δεύτερον ή 
διαμονή τών Ψαριανών πλοίων, τήν χρηματικήν 
αιών οποίων ύποστήριξιν άπέκρουσαν οί ισχυροί 
τών ήγουμένων τών μοναστηρίων εις άλλας πε- 
ριελθόντες ήδη ιδέας καί αποφάσεις.

Ταΰτα δέ πάντα βλέπων μετ’ άγανακτήσεως 
ό Εμμανουήλ μεγάλης ένέκρινε νά μεταβή προ- 
σωπικώς εϊς ΤΪραν καί ταχυτέραν κατορθώση 
τήν άνήκουσαν έκ πλοίων καί πολεμεφοδίων βοή
θειαν. Επί τφ σκοπώ αύτώ άναχωρών έκ τής 
Κασσανδρείας μετά τοϋ υίοϋ αύτοϋ ίωάννου, τοϋ 
ίωάννου Χατζή Πέτρου καί άλλων τινών έλαβεν 
έγγραφον άπδ 24 Οκτωβρίου τήν ύπόσχεσιν τών 

-εν τή Χερσονήσςο Κασσζνδρέων, Καλαμαριό»τών 
καί λοιπών δτι θέλουσι μείνει πιστοί ύπδ τάς δια· 
ταγάς τούτου απερχομένου « ΐνα σώση αύτούς 
τής απάνθρωπου μαχαίρας τοϋ έχθροΰ ». Κατά 
τδν χρόνον τοϋτον οί πολλοί τών Ηγουμένων τοϋ 
ύρους είχον ήδη άνεγνωρισμένην τήν κυριαρχίαν 
τοϋ Σουλτάνου, αφέντες ελεύθερον είς τάς ένερ- 
γείας του τδν Χασεκή Χαλήλ-βέην, δστις άμα 
μαθών διελθόντα έκ τών Καρυών τδν Εμμ,ανουήλ 
εις τδ μοναστήριον τοϋ Εσφιγμένου διίταξεν αύ- 
στηρώς τή 9 Νοεμβρίου τήν σύλλτ.ψιν καί τού 
του καί τοϋ συνοδοιπόρου αύτοϋ Νικηφόρου Χαρ
τοφύλακας τοϋ 'ΐβηρίτου. Τδ δέ λυπηρότερου καί 
-φρικτότερον δτι τήν διαταγήν τοϋ Τούρκου αύτο 
προαιρέτω; ύπεστήριξε κατόπιν έντονώτεοον μά

άναμφιβόλως καί του; ζητοϋμεν άπδ σάς άφεύ- 
κτως· καί ιδού όποϋ στέλλομεν επίτηδες ανθρώ
που; διά νά τούς πάρουν .... ». Ποιον γραμμα
τείς καί φαρισαϊοι σείς ζητείτε άφεύκτω; νά συλ- 
λάβωσι ; τδν Χριστόν τής Πατρίδος ! Τδν Εμ
μανουήλ έκεΐνον οί Ίοΰδαι είς τά; χεΐρας αγωνί
ζονται νά παραδώσωσι τού ’Ασιανού Πιλάτου ! 
Τδν άλλον έκεΐνον υίόν τής άγία; Παρθένου τή; 
Πίστεως, δστι; άπαρνησάμενος καί εαυτόν καί 
πάντα άνερρίφθη είς τδν ίερδν έκεΐνον καί θεοφιλή 
αγώνα διά νά σώση καΐ τού; ασεβείς αύτούς ύβρι- 
στάς τής πίστεως άπδ τών φοβερών τή; Ασίας 
Αρπυιών, αΐτινες έπί τοσούτους αιώνας έμάστιζον 
καί άπερρόφων τδ αιμα καί τών Αιγυπτίων ήμών 
έξ άντανακλάσεω; άπδ τών Φαραώ τούτων !.. Αλλ’ 
α; μή προβώμεν παραιτέρω ! .... Κύριος αύτούς 
κρίνει καί ένώπιον αύτοϋ οί αίσχιστοι ας τρέαωσι 
προδόται !

ό άτυχης έντοσούτω ’Εμμανουήλ δ χθές καί 
πρώην « θεόπεμπτος καί σωτήρ 8 κηρυσσόμενος 
διότι ήλπίζετο νικητής καί σήμερον ώ; τις κα
κούργος στιγματιζόμενο; ύπδ τών σαράκων κα’ι 
γοπών τούτων τή; άνθρωπότητος διότι έφαίνετο 
ήττημένος, δ χθές καταδιώκων τούς τυράννους ύ
πέρ τών τυραννουμένων καί σήμερον παρ’ άμφο- 
τέρων καταδιωκόμενος ενεκεν έκδικήσεως καί εύ
λαβείας πρδ; τά οσπήτια καί τήν γνωστήν ηδυ
παθή ζωήν των, δ πρώην μεγαλόπλουτο; σήμερον 
δέ πενόμενος καί τών πάντων παριστάμενος άπε- 
ξενωμένος φεύγει τήν πατρίδα αύτοϋ καί μόλις 
προφθάνει νά έπιβιβασθή εϊς έν τών ύπδ τάς δια- 
ταγάς αύτοϋ Ψαριανών πλοίων διά τήν Ί'δραν. 
Κεραυνοβόλος πλήν αποπληξία, άποτέλεσμα ά
ναμφιβόλως άπαρηγορήτου λύπης καί πατριωτι
κής εύαισθησίας θυσιάζει τδν άνδρα περί τδν Κα- 
φηρέα, μετ’ ού πολύ καί τή; έπαναστάσεω; τδν 
θάνατον συνεπισύραντα. Τδ πλοϊον ώρμίσθη είς 
Τδραν, ένθα δ νεκρός αύτού ένεταφιάσθη δι’ δλων 
τών τιμών τών άποδιδομένων εις ενα άρχιστρά- 
τηγον. Μετά τήν Σεπτεμβριανήν δ’ έν Ελλάδι 
μεταβολήν τού 1 843 άνηρτήθη έν τώ Βουλευτη- 
ρίω αύτής καί τούτου τδ όνομα ώς ένδς τών Πρω
ταγωνιστών τοϋ 1824.

Παραλείπομεν πολλά άλλα γεγονότα έπίσης 
σχεδόν άναποσπάστως συνδεόμενα μετά τής βιο
γραφίας τού Πρωτομάρτυρος τούτου τή; Μακε
δονίας, έπιφυλασσόμενοι όπωςέν οίκειοτέρω έκθέ- 
βωμεν αύτά τόπω, ΐνα μή καταστήσωμεν διεξο
δικήν τήν έν τοϊ; έμπροσθεν ύποσχεθεΐσαν συνο
πτικήν τοϋ άνδρός βιογραφίαν.

Επιγραφαΐ δύο άναφέρονται άνακαλυφθεϊσαι ίν 
Σέοραι;, αί έζή;.

1· Οΐ νέοι

Αρχιερέα και αγονοθετην 
του κοινού Μακεδονων 
Αρχιερέα δε και αγονοθετην 
και της Αμφιπολειτων πόλεως 
πρώτον δε αγονοθετην της 
Σιρραιων πόλεως δις εκ των 
ίδιων Γιμνασιαρχον 
Τ ι. Κλαυδιον Διογενους 
Κυρινα Διογένη αρετής ενεκεν 
επιμεληθεντος Κασανδρου 
του Κασανδρου.

II. Η ποΛις.
Τον Αρχιερέα και αγωνοθετην- 
των Σεβαστών
Τι. Κλαυδιον Φλαουϊα 
νον Λυσίμαχον υϊον 
Τι' Κλαυδιου Διογενους 
αοχιερεω; του κοινού 
Μακεδονων τον εν πα- 
σιν ευεργετην εύνοιας 
ενεκεν της εις εαυτην και της 
διηνεκούς φιλοδοξίας 
δι επιμελιητων 
Διοσκουριδου του Ποσειδιππου 
ΓΙελοπος Εισιδορου 
Εισιδορου Ουαλερι.........

[Τήν ά. τούτων έδη,μοσίευσεν ό Μ. le eomte 
de Clioiseul-Gouffieur. (I)’Ανεκαλύφθη δ’ έν 
τή μητροπόλει τών Σερρών.)

[Η δέ β7. εσχάτως άνεκαλόφθη καΐ έδημοσιεύθη 
ύπδ τοΰ Cousinery] (2).

3. Τδ Me.lirtxor πιθανώς ή πάλαι ΐίράκλεια 
Σιντική, πόλις τή; όδομαντική; κειμένη παρά τάς 
Νοτιο-Δυτικάς υπώρειας τή; Ροδόπης — Δεσπο- 
τοβοϋνι—8 περίπου ώρα; πρδς Αρκτον τών Σερ
ρών έπί τίνος πέτρας μεταξύ κρημνών κα'ι φαράγ- 
γων, αΐτινες μόνον έν ταϊς άντιθέτοις αύτών 
άκραις έχουσι μίαν είσοδον καί έξοδον. Η πόλις 
αΰτη ήτο πάλαι τδ δχυρώτατον τών Ζαγορών 
κατά Κεδρηνδν φρούριον ώς έκ τής θέσεώς της δέ 
λίαν εύϋπεράσπιστος καί φρούριον οίον ειπεϊν φυ
σικόν. έχρησίμευσε δ έπί τή; Βυζαντινή; αύτο-

»·

(S)«Voyage de la Grece» Tom. 11. pag <68.
(2) · Voyage dans la Macedoine
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δπέρκειται ή ΠαΛάγγα· Πάντων τών τελευταίων
τούτων χωρίων οί κάτοικοι όμιλοϋσι μέρο; μέν
τήν Ελληνικήν μέρο; δέ τήν Βουλγαρικήν γλώσ
σαν.

κοατορίας ώ; τόπο; εξορία; ή έγκλείσεως έπισή- 
μων άνδρών, τού; δποίου; ή υπερισχύσασα αντί
παλο; εξουσία κατεδίωκε' διό καί σώζονται έτι 
οικογένεια! φίρουσαι Βυζαντινά ονόματα. Το κλί
μα είναι υγιεινότατου' έχει δέ άφθονα καί ποτι- 
μώτατα ύδατα’ καί περιλαμβάνει 1000 περίπου 
σίκίας στερεώτατα ώκοδομημένας καί αμφιθεα
τρικοί; εκατέρωθεν τών φαράγγων κειμένας. Οί κά
τοικοι δ’ αύτη; είσί κατά τά πλεϊστον Ελληνες, 
-το εξωτερικόν καί εσωτερικόν έμπόριον μετερχό- 
μενοι. Αλλως λίαν φιλόξενοι καί αί πλεϊστοι Ελ
ληνική; παιδεία; έγκρατεϊς’ εΐ; τόν πολιτισμόν δ’ 
αύτόν τούτων συνετέλεσε καί ή έν διάφοροι; τη; 
Εύρώπης μέρεσιν άποδήμησίς των άλλ’ ούχί κατά 
μικρόν μέρο; καί ή άπό πολλών έτών δ-.ατήρη- 
σις Ελληνική; σχολή;, δπου έπί τεσσαρακονταε
τίαν έδίδαξε μετά πολλοϋ ζήλου άνήρ χρηστότα
το; δ έκ Μετσόβου—τή: Ηπείρου—Αδαμο; Ζα- 
πέκο; μαθητή,; τή; Σχολή; τών Μπαλάνων καϊ 
συμμαθητή; τοΰ Νεοφύτου Δούκα.

Είναι πατρί; τοΰ γνωστοΰ εί; τόν φιλολογικόν 
κόσμον έπιζώντος άξιοσεβάστου άνδρό; κ. Πολύ' 
ζωΐδου, συγγραφέω; τών άξιολόγων Γεωγραφιχώχ’ 
μέλου; τή; έπϊ τοϋ Βελλιείου κληροδοτήματος 
επιτροπή;, άντιπροέδρου τοΰ Αρείου Πάγου και 
υπουργού έν Ελλάδι χρηματίσαντος, νΰν δέ Νο
μάρχου Αττική; καί Βοιωτία; διοριοθέντο;.

Μεταξύ δέ τοΰ Μελενίκου καί τών Σερρών σχε
δόν έν τώ μέσω κεϊνται δύο άξιόλογοι κωμοπό- 
λεις, ή μέν παρά τήν τοΰ Αλιάκμωνο; κοιλάδα, 
Βίστριτσαν παρά τών Βουλγάρων καί ’ίντζέ-κα- 
ρασοΰ παρά τών Τούρκων καλουμένην, ή δέ παρά 
τήν Στρούμιτσαν [Στρυμόνα καί Καρασοΰ παρ’ 
Οθωμανοί;], τό ΣιόηρόχασνροΓ [Λεμίρ-Λ'ισάρ] 
καί ή Πετρίτσα, εί; τήν τελευταίαν τών οποίων 
τελείται ένιαυσίω; καί εμπορική τι; πανηγύρι; όχι 
ευκαταφρόνητο;. Οι κάτοικοι άμφοτέρων είναι 
φ,ύραμα έλλήνων καί Βουλγάρων.

Καί μεταξύ τών περί ταύτη; καί κατά τήν 
Μοισίαν κωμοπόλεων τών Βουλγάρων Μπομπο" 
σέβου, Δουπνίτση; και άλλων άνευ σημασία; ένε
κα τοΰ άναξίου παντό; λόγου πληθυσμού των 
διακρίνεται ή Στ pov-j.tr σα πόλι; τών Τριβαλλών, 
είς τά πέρατα τή; Μακεδονία; μεταξύ του Στρυ- 
μόνο; καί τοΰ λξιοΰ-Βαρδάρη-ποταμοΰ εύρισκο- 
μένη καί έπί αποτόμου καϊ κρημνώδους χώρα; 
έκτισμένη, διά τήν ιστορικήν τη; μόνον σημα
σίαν, ούσης. τή; πάλαι Τιβεριουπόλεως. Ανωθεν δέ 
ταύτη; είναι άλλο τι χωρίον τό ’ParroClm, ου

4—5. ή Λράμα καί Zlyra Ν. Δ. τών Σερρών, 
ού μακράν άλλήλων άπέχουσαι είναι περίφημοι δια 
τόν περϊ αύτά; φύόμενον βάμβακα καί τόν άξιό- 
λογον καπνόν. Η πρώτη μάλιστα είναι σημαν
τική (;) καί γνωστή διά τόν έξωμοτήσαντα αρ

χιεπίσκοπον Μελέτιόν τη;, δστις άπό υπερβολι
κήν έσχάτω; πρό; τόν Βουλγαρισμ.όν παρακι
νηθεί; ευαισθησίαν έθεώρησε χριστιανικώτερον (;) 
νά γίνη Ούννίτη; παρά νά υποτάσσηται εί; τήν 
Μεγάλην τοΰ Χριστού Εκκλησίαν, μόνον διότι δέν 
έχώνευε νά τήν άκούη νά λέγηται Ελληνική. Εν 
ταύταις υπερέχει τό Βουλγαρικόν στοιχεϊον.

Εν τή πρώτη αναφέρει ό Κουζινέρυ; δτι εύ- 
ρέθησαν σαρκοφάγοι τινέ; Ακρωτηριασμένοι, φέ- 
ροντε; τήν ακόλουθον Ρωμαϊκήν έπιγραφήν 

Nus. Agricola. Orn. Dec. Ho. 
Ann. vi. Μ. II. II. s. e.

L. Annius. c. Fil. vol. Agricola, et 
Flauia. Atilia. Auguslina

parentes.
Ο [ενταύθα ίππο;]

[οπή τι; δπόΟεν ρέει τό υϊωρ]

C. vibius cfiAvoldapnus 
dechonavtnixb. s. e. 
cviliivscfilvolflorus dec
ilvirelmvuerarivs Philippis 

cariss c.
[Πιθανόν άπό Φιλίππων μετενηνεγμένει].

6. Η KaGa.l.la, όλίγον άπέχουσα τής Δράμας 
είναι πόλι; κειμένη παρά τά; εί; τήν θάλασσαν 
έκβολά; τοΰ Στρυμόνο; καί πατρί; τοΰ κατά τούς 
νεωτέρου; χρόνου; περίφημου καταστάντο; Σα
τράπου τη; Αίγυπτου Μεχμέτ άλή. Πάλαι έλέ- 
γετο Γαληψός. Κατ’ άλλου; Οίσύμη, ήτι; καϊ 
Ημαθία εκαλείτο’ φαίνεται δμω; δτι τό άνω τής 
Καβάλλα; κεκρημνισμένον τεϊχο; εϊναι ή Οίσύ
μη, μ δλον δτι καί άλλη γνώμη υπάρχει παρα- 
δεχομένη τό σωζόμενον χωρίον όρφάνι άντί της 
Οίσύμη;. Η δέ Καβάλλα είναι ή μεταγενεστέ- 
ρως Νεάπολι; καί ύπό τοΰ Πτολεμαίου Χριστού· 
πόλις καλουμένη. Ο: κάτοικοι συμποσούμενοι 
περί τάς 2 χιλ. είναι Ελληνες καί ολίγοι Γοΰρκοι.

7. Τό zVεοχώρι τό ύπό τών τούρκων Γενί-κιοΐ 
κληθέν κατέχει τήν θέσιν τή; αρχαία; Λμφιπό- 
λεως, τή; οποία; κατ’ άλλου; τά λείψανα έγγύζ 

τών εκβολών τοϋ Στρυμόνο; φαίνονται, καθ' οΰ; 
ούτε ή σωζομένη ’Αμφίπολι; είναι ή αρχαία έκεί
νη, ήτι; κύκλωθεν περιεζώννυτο ύπό τοΰ Στρυ
μόνο; (1), έν ω αύτη πολύ τών έκβολών αύτοϋ 
άπέχει. Ενταύθα εύρηται άνάγλυφον σατυρικόν 
έμβεβλημένον εί; τόν έσωτερικόν τοίχον τής έκ
κλησία; παριστάνον όνον τινά φέροντα καί κεφα
λήν ανθρώπου και ύπο 3 περιειλιγμένον όφεων. Α- 
ναγινώσκονται δέ έπ’ αύτού αί εξής λέξεις ΑΓΑ- 
ΘΟΔΑΙΜΟΝ ΖΟΪΑΟΣ. Είς μικράν δέ τινα βρύσιν 
δπου αί κόραι τοΰ χωρίου τούτου έρχονται νά 
πληρώσωσι τάς στάμνους των τό έξής ψήφισμα 

Εδοξεν τωϊ Δήμοι Φί 

λωνα καί Στρατοκλέ 
α φεόγειν 'Αμφίπολι 
ν καί τήν γήν τήν’Αμφ 
ιπολιτέων άειφυγί 
ην και αύτό; καί τός 
πέδα; καί ημπο άλί- 
σκωνται πάσχειν αύ 
τό; ώς πολέμιος καί 
νηποινεί τεθνάναι 
τά δέ χρήματα αύτών δη 
μόσια εϊναι’ τό δ’ έπ 
ιδέκατον ιερόν τόν Α 
πόλλωνος καί τό Στρ 
υμόνο;' τός δέ προστ 
άτας άναγράψας αύτ 
ός ττήλην λιθίνην' 
άν δέ τι; τό ψήφισμα 
άναψιφείσιν καταδ 
έχηται τούτος τέχν 
ηι ή μηχανή; ώτεωιο 
ν τά χρήματα αύτο δημ 
όσια έστω καί αύτός 
φεογέτο Αμφίπολιν 

άειφυγίην.

Εύρηται πρός τούτοι; καί ή εξής επιγραφή χρο
νολογούσα Βυζαντινήν εποχήν « 7 *Εν  τούτω νι- 
κοΰσιν ». Πολύ πλησίον τής Αμφιπόλεως όπι
σθεν μικρού δάσους εΰρίσκεται χωρίον τι Ελλη- 
νηκόν ΣερδΙ.Ιιον καλούμενου έν τώ δποίω εύρέθη 
ή έξής Ρωμαϊκή επιγραφή

(1) Άμφίπολιν Άγνων ώνόμασεν, οτι έπ' άμφοτβρα 
-πιριρρέοντο; τοϋ Στρυμόνο; τό περιέχειν αύτήν τείχει 
μαχρώ άπολαόών έκ ποταμού έ; ποταμόν περιφανή ές θά
λασσαν τε καί τήν Ήπειρον ωκησεν. θουκ. βίβλ. IV 
κεφ. 102·

Libycio lanvario ρβ 
Libycio Macedoni 

Libyciae Secundae 
Libvcia Pvsilla mater 
viv.

7. Η Κα.Ιαμαρία ή άρχαία Κοισσαία. Μέχρις 
ένταΰθα ό ατρόμητος Χάψα; οπλαρχηγός τών δ- 
πλοφόρων τής Κασανδρεία; καί τών Χάσικων χω
ρίων, τόν δποϊον ανωτέρω ειδομεν, προύχώοησε 
καταδιώκων τούς Τούρκους. Οί κάτοικοι αύτής 
είναι καθαροί Ελληνες.

8. Η ΚουΛαχία ίσως ή πάλαι Χαλάστρα, μία 
έκ τών πόλεων έκείνων, τών οποίων τούς κατοί
κου; δ Κάσσανδρο; μετώκισεν εί; τήν παρ’ αύτού 
νεόκτιστον Θεσσαλονίκην, κειμένη παρά τά; έκ
βολά; τού ’Αξιού.

9. Οί ΦΙΛιπχοι κεϊνται πρός Α. τού Στρυμό
νο; καί Νέστου έν τή 'οδομαντική χώρα, ήτι; 
καί Ηδωνίς έλέγετο καί είναι πρωτεύουσα αύτή; 
παρά τήν ανατολικήν πλευράν τοΰ ΙΙαγγαίου ό
ρους. Τά νΰν σωζόμενα ερείπια καί τό άμφιθέα
τρον μαρτυροΰσι τήν άρχαίαν των λαμπρότητα 
πλησίον τής κωμοπόλεως Πρεβίστης τήν δποίαν 
κατοικοΰσιν Ελληνες. Οί Φίλιπποι πρότερον έκα- 
λοΰντο Κρηνίδες. *Από  Φιλίππου δέ κατόπιν άνα- 
κτίσαντος τήν πόλιν έκλήθησαν Φίλιπποι. Οί πο
λϊται ύπέρπλουτοι κατεστάθησαν ένεκα τών με
ταλλωρυχείων τοΰ χρυσού καί άργύρου, τά δποϊα 
ή έπιμέλεια τοΰ Φιλίππου άνεκάλυψεν, άφοΰ έκυ- 
ρίευσε τήν πόλιν, χαοάξας καί νόμισμα χρυσοΰν 
δπερ καί Φιλιππικόν έκάλεσε. Τοιαΰτα νομίσμα
τα πολλά εύρέθησαν έν Μακεδονία. ’Από τής πό
λεως δέ ταύτη; έκλήθησαν καί αί Φιλιππικοί πε
διάδες δνομασταί έν τή ιστορία διά τήν έν αύ· 

ταϊς συγκροτηθεϊσαν μάχην μεταξύ τοΰ ’Αντω
νίου καί Όκταυΐου καί τών τελευταίων τής Ρω
μαϊκής ελευθερίας προμάχων Βρούτου καί Κασ- 
σίου. 0 άπόστολος Παύλος, δστις τό 52 έτος 
Μ. X. έδίδαξεν είς τούς κατοίκους αύτής τό Εύ- 
αγγέλιον επιγράφει πρό; αύτούς μίαν έκ τών έπι- 
στολών του, τήν πρός Φιλιππησίους.

0 Bockh είς τό σύνταγμα τών επιγραφών 
^Corpus inscriptionum Graecarum] άναφέρει 
τήν έξής περί τήν 'Αμφίπολιν εύρεθεΐσαν έπιγρα- 
φήν

’λγαθήι τύχη: έπρίατο θειοχάρης Νικέα Π
αρά θεοδώρου τοΰ Πολέμωνος τήν οίκ(ί)αν ής γ-
είτων Μεννέας 'Ασάνδρου καί Θεόδωρος αύτ
ό; καϊ Νικάνωρ Επικρατούς χρυσών τριακ-
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οσίων' βεβαιωτής Δημόνικος Ρίχνου, μ,ά- 
ρτυρες Στησέλεως ’Οργίως, ’Αρισογένη- 
ς ’Αστίνου' επί ίερέως τοΰ ’Ασκληπιού Ερ- 
(μαγ)όρα, έπί επιστάτου Αίσχύλου'

[έκδέδοται έκ λίθου Τηνίου εις τδ Βρεττανικδν 
μουσεΐον μετενηνεγμένον καί ανήκει ίσως εις χρό
νους οΰχι νεωτέρους τών Μακεδονικών.]

’Επί τών ερειπίων τών Φιλίππων και έν τοΐς 
νέοις άνεκαλύφθησαν Ρωμαϊκαί τινες έπιγραφαί,
τάς οποίας ευρίσκει τις δεδημοσιευμένας παρά τώ 
Consin^ry. Μεταξύ δέ τούτων, 3 λεύγας τής 
Δράμας άπεχόντων καί τής δευτέρας ύπάρχει χω- 
ρίον τι έξ Ελλήνων συνιστάμενον καί ολίγων Τούρ
κων, έν ω εΰρηται ή εξής έπιγραφή

Μετέρα θεών Κλ. 
Πρόκουλος καί Οϋλπία 
Μελτίνη καθιέρωσε.

Συγχέουσί τινες τούς Φιλίππους μέ τδ όλβιόν 
ποτέ Δάτον, έν ωδ Raoul Rochelle έν τή ιστο
ρία τών έλλ. αποικιών (1) διασαφηνίζει τούτο 
αποδεχόμενος άμφοτέρας μίαν καί τήν αυτήν πό

(* *)·

(1) Hist, des Colon. Grecq. Tom. iv. pag. 17 
ct 18.

(*)Έρωτώμεν ή?η· τδ A τοϋτο τμήμα τής Μα
κεδονίας, τοϋ δποίου αί μυριάνδρων περιεκτικαί καθαρών 
'Ελλήνων πόλιις Θεσσαλονίκη, Σέρραι, Καβάλλα, Καλα
μάρια κτλ· καί άποδείκνυνται καί είναι Έλληνικώταται 
δύναταί ποτέ νά χαροκτηριβθή Βουλγαρικόν χάριν εκα
τοντάδων τινών μόλις Βουλγάρων άμίκτων, χάριν μέρους 
τίνος τών Δρομαίων καί Ζιγναίων κατοίκων καί τινων άλ
λων παραλειφθίντων ασήμαντων Βουλγαρικών χωρίων, 
πρός τά δποϊα άλλως άνταποκρίνονται άλλα ίλληνικα ομοί
ως πα;αλειφθεντα; Ό πληθυσμός τών ενταύθα 'Ελλη 
νων καΟαρωτάτην τήν 'Ελληνικήν δμιλούντων γλώσσαν 
δπερδαίνει κατά πολύ τοϋ τών Βουλγάρων, Ελληνικών 
άφ’ ετέρου γραπτών μνημείων βρίθει τδ τμήμα τοϋτο, έν 
ώ ουδέν ούδαμοϋ Βουλγαρικόν απαντάται, τά ήθη επειτα 
καί έθιμα τών οίκούντων είναι 'Ελληνοπρεπέστατα. Που 
λοιπόν οί Βούλγαροι στηρίζουσι τόν ισχυρισμόν των οτι ή 
Μακεδονία είναι Βουλγαρική χώρα, έπί τής δποίας θ έ
λουσε διά τοϋτο νά έχωσιν αξιώσεις οί νομιζόμενοι παρ’ 
αύτών ομοεθνείς καί δμόφυλοι Σλάβοι, ΊΡώσσοι καί Σέρ- 
βοι; Ούδαμοϋ ! Άλλ’ ίσως τά λοιπά τρία τμήματα θά 
μας είπωσιν ότι άποδείκνυνται καί είναι Βουλγαρικά, καί 
τότε άναντιρρήτως ή τοϋ ζητήματος λύσις Οά ήναι δπέρ 
αύτών. Ά« λάβωσι λοιπόν τόν κόπον νά μας άκολουθή- 
αωσιν οί άναγνώσται και εις τά λοιπά τρία τμήματα τής 
Μακεδονίας διά νά ίδωμεν άν δ ’ισχυρισμός τών καλών μας 
Βουλγάρων βασίζηται έπί θετικοτήτων, έπί πραγμάτων καί 
ούχί έπ’ αύτόϋ τούτου τοϋ παράλογου ισχυρισμού των, ώς 
ήμίΐς διατεινόμεβα.

Β'. Χαλκιδική Χερσόνησος.
1. Η Στάδιά' Τήν πόλ’.ν ταύτήν, τής οποίας 

έρείπια μόνον σώζονται, άναφέρομεν, ώς αξίαν 
λόγου, διότι έν ταύτη καλώς ποτέ ωκισμένη, 
ειδεν δ Αλέξανδρος τδ θεσπέσιον έκεϊνο όραμα, 
δπερ παρώτρυνεν αΰτδν εί: τήν κατά τής Ασίας 
έκστρατείαν έν ώ τώ ύπέσχετο τήν υποταγήν τοϋ 
βασιλείου τών ΙΙερσών. Τοϋ θ’ οπεο καί έγένετο· 
έκαλεϊτο άλλοτε Κολωνία. Συγχίεται παρά τινων 
μέ τδ Δάτον, όπεο κατ’ άλλους πάλιν ήτο τδ νϋν 
Παλαιοχώρι.

2. Σταυρός, τά παλαιά Στάγειρα, fi πατρίς 
τού Υπάτου εκείνου τών φιλοσόφων καί κορυ
φαίου τών διδασκάλων Άριστοτέλους, τοΰ δποίου 
καί σήμερον ακόμη τά τήν καταστροφήν τοΰ παν- 
δαμάτορος χρόνου έκ θείας προνοίας διαφυγόντα 
συγγράμματα χρησιμεύουσιν ώς φάροι τεράστιοι 
διαφωτίζοντα τούς ωκεανούς τών φιλοσοφοπλοούν- 
των καί τών έθνών ρυθμίζοντα τά βήματα. Τήν 
πόλιν ταύτην άναφέρεται δτι κατέσκαψεν ό Φί
λιππος καί άνωκοδόμησεν ώραίαν δ υιός του Αλέ
ξανδρος χάριν έκείνου, προς τον όποιον — έλε- 
γεν — έχρεώστει τό ευ fajr. Σήμερον δέ κατοι- 
κεϊται ύπδ Ελλήνων μόνον. Διέπρεψαν έν ταΰθα 
δύο άνδρες έπίσημοι δ Δημήτριος Σταγειρίτης ώ; 
σύμβουλος έπί τών στρατιωτικών διοργανισμών 
κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821 καί δ ’Αναστά
σιος Σταγειρίτης άνήρ πολυμαθής, τοΰ δποίου προ' 
κήρυξις μόνον περί έκδόσεως πολυτίμου τίνος Λεξι
κού τής νεωτέρας έλλ. Γλώσσης έγένετο, άδηλον δέ 
διατί τδ σοφόν τούτο σύγγραμμα δεν είδε τδ φώς.

3-4. ’Ερισσός καί Ποίύγυρος, πολίχνια πρός 
νότον τών Σταγείρων, πιθανώς αί άρχαΐαι τής Ακ
τής πόλεις Ακανθος καί ’Απολλωνία. Η πρώτη 
κεϊται μεταξύ τής πάλαι ποτέ Σίγγου πόλεως, έξ 
ής δ Σιγγιτικδς κόλπος τοΰ άγ. Ορους καί Τουρκ. 
ίντζίο Κορφουσί, ύπδ τήν παραλίαν οΰσης υπώ
ρειαν τοΰ Αθω καί τοΰ Νυμφαίου ακρωτηρίου 
πλησίον τής διώρυγος τοΰ Ξέρξου καί τοΰ Σιγγι- 
τικοΰ κόλπου, άπ’ αυτής καλείται καί δ Ισθμός, 
τόν όποιον δ Ξέρξης έζευξεν, Άκάνθειος ή Στελ" 
λάρια καί κοινότερον Πρόβλακας.

Ολίγον πέραν τής ’Ερισσοΰ έπί τών έρειπίων 
τοΰ πολιχνίου Νισβόρου άνεκαλύφθη ή εξής έ- 
πιγραφή έπί μαρμάρου ενός ποδδς διάμετρον έ-
χοντος.

Ο Ρ ΔΗ A Κ
[0ρ(ος) Δή(μου) ’Ακζανθίων)].

(“Επεται ή Συνέχεια)

ΕΡΥΘΡΟ2 ΝΑΝ02.
ΑΙΗΓΗΜΑ ΡΩΣΣΙΚΟΝ. (1)

0 σύντροφός της, απεναντίας, μόλις κατέπνιξε 
σύριγμα περιχαρές, καί έξήλθε μετά σπουδής ό
πως έπισπεύση τήν άναχώρησίν του.

Τινάς ώρας μετά ταΰτα, συρόμενος ύπδ δύω 
ρωμαλέων ίππων, δδηγουμένων ύπδ ανθρώπου 
πιστού τής ’Αλεξάνδρας εΐσήρχετο εις τήν πρω
τεύουσαν τής έπαρχίας.

Κραυγαί τρομεραί άντήχουν πανταχόθεν, δια
κοπτόμενοι ύπδ τής έκρήξεως όπλων καί τηλε
βόλων. Ϋπεράνω συνοικιών τινων έβλεπον μετά 
φρίκης άνυψούμενα νέφη καπνού προοιωνίζοντα 
τήν πυρκαίάν. Οχλος παράφρων, τεταραγμένος, 
μανιώδης, άνευ δδηγοΰ. ώρμα κατά τών δημοσίων 
καταστημάτων καί τών οικιών τών ύπαλλήλων.

0 ύπολογισμδς τής ’Αλεξάνδρας Βεστουγιέβας 
έπραγματοποιεϊτο. Τδ προώρως δοθέν σύνθηαα 
έβαλεν εις κίνησιν τούς μάλλον έγρηγοροϋντας 
συνωμότας, άλλ οί αρχηγοί άμηχανοΰντες, άνευ 
συνθήματος συνεννοήσεως, άνευ ώρισμίνου σχε
δίου, προσεπάθουν νά κρυφθώσιν αντί νά τεθώ- 
σιν έπί κεφαλής τών ανθρώπων των. Οΰδεις άγνοεϊ 
τόσον τήν σύγχρονον ιστορίαν, ΐνα μή γινώσκη 
ότι ή άβεβαιότης αυτή έπροξένησε τήν αποτυχίαν 
τής συνωμοσίας.

’Εν τούτοις ή άταξία είχε φθάσει εις τδ έ- 
πακρον. ό ’ίουροδιβόης έφέρετο έν τώ μέσω τοΰ 
κύματος τοΰ όχλου, προσπαθών νά φθάση τδ έ- 
πισκοπικδν μέγαοον. ’Αλλ’ εις αύτδ τδ μέρος δ 
θόρυβος ήτο μέγιστος. Οί έπαναστάται ωθούμε
νοι ύπδ τής έλπίδος τής λεηλασίας, καί προσδο- 
κώντες νά εΰρωσιν εις τδ οίκημα τοΰ πρώτου 
θρησκευτικού λειτουργού τής πόλεως απείρους θη
σαυρούς, έθραυσαν τάς θύρας, καί βιάζοντες καί 
αυτό τδ προσευχητήριον όπου δ εύσεβής λειτουρ
γός προσηύχετο, παρέσυρον αυτόν έν τώ μέσςο 
τών έγχειριδίων έπί τής προθυραίου κλίμακος 
ένθα έκειντο πτώματα πολλά τών ύπηρετών του.

’Εγγύς νά ύποκύψη ύπδ τά κτυπήματα τοΰ 
όχλου αυτού, οΰδεμίαν απειλήν ή παράπονου έ- 
ττρόφερεν, αλλά τούς δφθαλμούς υψωμένους πρός 
τον ουρανόν έχων έπεκαλεΐτο έκ προοιμίων τήν 
συγγνώμην τών δημίων του.

0 Νάνος παρετήρησε τήν σκηνήν αυτήν. £ν

(1j Συνέχεια από φυλλαώ 89.

λεπτόν τής ώρας άκόμη, καί ή ζωή τοΰ θείου ύ- 
πουργοϋ έτελείωνε ! μετ’ αυτού δ*  έξηφανίζετο και 
ή τύχη ήν εΐχεν σνειρευθή ! ’λναπηδών ύπδ λύσ- 
σης διά μέσου τοΰ τελευταίου πλήθους, δπερ τώ 
έκλειε τήν δδδν, άνυψώθη έπί τής άκρας ένδς πα
ραθύρου, και έκεϊθεν επισκοπών καί αυτός τδ 
πλήθος, έςέπεμψεν μίαν τών δξυτέρων αυτού κρι- 
γΰν. Η έμφάνισις αΰτη «πράϋνεν αιφνιδίως τδ 
έξημμένον πλήθος. 0 παράφορος ούτος όχλος, 
μεθύων ύπδ μανίας, ήν δέν ήδυνήθη νά έξοπλίση 
ή θαυμασία ύποταγή ένδς άρχιερέως, έπραυνθη 
ύπδ τήν απειλητικήν χειρονομίαν ένδς εκτρώμα
τος. Τά δεισιδαίμονα ένστικτα ύπήρξαν ισχυρό
τερα τών τοΰ λόγου, τής θρησκείας, τής φιλαν
θρωπίας.

ό τρόμος 2ν ένέπνεεν ό μάγος ήλευθέρωσε τόν 
άγιον. Τά ύψωμένα έγχειρίδια έκάμφθησαν άφ’ 
έαυτών.

Δ'.
ίΐ ό,Υταρσία.

Ητο φόβος μή τδ έμφυτον τής δεισιδαιμο
νίας κίνημα δπερ κατέλ.αβε τδ πλήθος τών άν- 
ταρτών, χάρις εις τάς άπειλάς τοΰ έρυθροΰ Νά
νου, ύποχωρήση εις άντίδρασιν μάλλον μανιώδη 
καί παρασύρη εις εντελή όλεθρον τόν αρχιμανδρί
την' άλλ’ ευτυχώς δ στρατός τής φρουράς μείνας 
πιστός εφθασε τροχάδην καί διέλυσε τήν στάσιν 
ήτις έστερεϊτο όπλων καί αρχηγών.

0 όχλος διεσκορπίσθη καθ’ δλας τάς διευθύν
σεις καταδιωκόμενος όπδ τών στρατιωτών, ο’τι- 
νες έκένουν τυχέως τά όπλα των κατά τοΰ σω
ρού τών φευγόντων.

Εθεσαν πολυάριθμον φρουράν εις τήν είσοδον 
τοΰ μεγάρου οΰτινος έβιάσθη ή είσοδος' άλλ ή 
πρόνοια αΰτη ητον άνωφελής' δ όχλος δέν ήτο 
διατεθειμένος νά ανανέωση παράλογον έργον το- 
σοΰτον δυστυχές άποβάν' οί άνδρειότεροι, οί κα
τά δεύτερον λόγον ύποκινοΰντες, έμιμοΰντο τούς 
αρχηγούς, οίτινες ούδ’ έπΐ στιγμήν έφάνησαν' έ- 
κρύπτοντο έπιμελώς.

0 ’ίουροδιβόης εύρίσκετο πραγματικώς δ σω- 
τήρ τοΰ άρχιμανδρίτου, άλλ’ δλίγον περί τούτου 
έφρόντιζεν. ’Επεθύμει νά έογάζηται δπερ τοΰ ΐδίου 
συμφέροντος, αδιαφορών άλως ώς πρός τδ τοΰ τρί
του. Δέν θά φοβηθώμεν μήποτε συκοφαντήσωμεν 
αύτδν λέγοντες δτι δλιγώτερον πολύτιμος ητον εις 
αΰτδν ή ζωή τοΰ άρχιμανδρίτου ή ή υπηρεσία ήν 
προσιδόκα παρ’ αυτού, χάριν τής οποίας μετέσχε 
τοΰ κινδύνου 8ν διέτρεξεν.
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0 φρουρών Κοζάκος είχεν αύστηράν διαταγήν 
να μήν άφήση ούδένα νά είσέλθη άνευ ειδικής ά
δειας’ ήρξατο λοιπόν έμποδίζων εϊς αύτδν τήν εί

σοδον.

άτ αξίαν τοΰ τόπου τούτου, τοΰ σόκήθως τοσοΰ
τον ήσυχου καί σοβαρού είπεν

— Εγώ είμΐ ό σώσας τδν κύριόν σας καΐ θέλω 

νά τοΰ ομιλήσω.

Ουτος όμως δεν έταράσσετο τοσοΰτον ευκό
λως’ ητο άνάγκη νά είσδόση μέχρι τοΰ κυρίου 
ττ,ς οικίας, και ολίγον ήνωχλεΐτο έκ τοΰ εμπο
δίου τούτου, διότι έγίνωσκε καλώς μέ τίνας είχε

• νά κάμη.
Οί μοσκοβϊται στρατιώται είναι μηχαναΐ μό

λι; λΐπτυνθεϊσα·., μή γνωρίζοντε; ή τήν εκτέλε
σή μαθηματικών κινήσεων, τήν έπανάληψιν συλ
λαβών τινών τοΰ στρατιωτικού λεξικολογίου καΐ 
τών όποιων όλη ή νοημοσύνη συνίσταται είς θρη
σκευτικά; πίστεις τά; όποία; οί ίερεϊ; καθιστώ- 
σιν ώς οϊόν τε χυδαίας, καΐ κατά τάς όποιας ό 
φόβος τών μάγων καΐ τών μαγειών, καΐ ή λα
τρεία τών περιάπτων είναι βαθέως εκριζωμένα 
είς τάς πεποιθήσεις τών κατωτέρων τάξεων.

— Ούδείς διέρχεται! είπεν δ φρουρός πρδς τδν 

γελωτοποιόν.
Ουτος ήκόντισε κατ’ αύτοΰ βλέμματα δφεως 

και κινών τήν έρυθράν χαίτην του,
— Εγώ δέν είμαι τις !....
—— Άδιάφορον ! είπεν δ κοζάκος δστις ύπέμενε 

μετά δυσκολίας τδ σαρδονικδν καΐ απειλητικόν 

αυτό πνεύμα.
— Τόπον, σοΰ λέγω 1 .... διέταξεν ό νάνος, 

τιθέμενος άποφασιστικώς ένώπιον τοΰ δπλου τδ 

δποΐον τώ έπρότεινεν.
— Αλλά ... ή διαταγή ! ... έψέλλισεν δ κο

ζάκος.
— Είμαι άγιος, καΐ επικαλούμαι τδν διάβο

λον !..........άντεϊπεν ό ίουροδιβόης, μέ τήν ηχη
τικήν φωνήν του, πρόσεξε !............. ό φρουρός, φο
βηθείς, ανύψωσε τδ δπλον του, καί άφίνων τήν 

δίοδον έλευθέραν.

Πολλοί ύπηρέται, μάρτυρες τοΰ γεγονότος, έ- 
πεβεβαίωσαν τδ γεγονός, καί ούτος είσήχθη ένώ
πιον τοΰ αρχιμανδρίτου.

Ούδέν είχεν αλλοιώσει τήν ευαγγελικήν γα
λήνην τής εύγενοΰ; αυτής φυσιογνωμίας. ’Εδέχθη 
τήν παράδοξον αυτήν έπίσκεψιν, καθήμενο; έπι 
τής έπισκοπικής έδρας του· Πλησίον αυτού έκει- 
το ή ράβδο; του έφ’ ής ήτον έγκεκολλημένον ελε
φάντινου δστοΰν καί χρυσός, σημεΐον τής άρχή; 
του, έκράτει δέ είς τάς χεϊρά; του κομβολόγιον 
άποπερατούμενον διά τοΰ Ελληνικού σταυρού, ύ 
χρυσούς αυτού ς-αυρδς δέν έκρέματο πλέον έπΐ τοΰ 
στήθους του’ έν ττ, στάσει ιερόσυλο; χείρ τδν άφή- 
ρεσεν, ό μανδύα; του έφερεν εΐσέτι πρόσφατα ίχνη 
τών έπ’ αύτοΰ έξασκηθεισών βιαιοπραγιών.

’Εάν ή βαναυσότη; καί ή αμάθεια είναι τά χα- 
ρακτηρις-ικά τοΰ κατωτέρου ρωσσικοΰ κλήρου, είναι 
δμω; επίσης άναμφισβήτητον δτι ή πίστις καΐ ή 
θρησκεία ευρίσκουν αντιπροσώπους άξιους καί 
ικανούς εις τδν μεγαλείτερον αριθμόν τών αρχη
γών τοΰ μέλανος κλήρου, δστι; διακρίνεται πρδ 
πάντων τοΰ λευκού κλήρου, καθόσον δ τελευταίος 
ούτος έξωρισμένο; είς τήν τελευταίαν σειράν τής 
ιεραρχίας, μόνον ίερεϊ; χορηγεϊ.

0 γελωτοποιό; έσχε κάπως δισταγμόν τινά 
ένώπιον τοΰ σεβασμίου αύτοΰ προσώπου. Αλλ’ύ
πήρξε μόλις ώ; άστραπή. Κατεχόμενος ύπδ τή; 
σταθερά; ιδέα; είς ήν ύπήκουεν, έπροχώρησεν ή 
μάλλον έκύλισε μέχρι τών ποδών του.

— Μοΐ παρέσχες έκδούλευσεν, είπεν ούτος μετ’ 
ειρηνική; άγαθότητος, ήτι; δέν ένέφαινεν ούδέν 
ίχνος τοΰ πρδ μικρού συμβάντος τρομερού δρά

ματος.
— Τί δύναμαι διά σέ ;
— Πάτερ μου, άπεκρίθη τολμηρώς δ ϊουροδι- 

βόης, είμαι δ γελωτοποιός τής έπαύλεως τοΰ 
Παλβγρώς.

0 άρχιμανδρίτη; άνεσκίρτησε καΐ τδν παρε
τήρησε μετ’ άλλοκότου προσοχής.

— 'Ανήκεις εϊς τδν κόμητα Μιχαήλ Βεστου- 

γΐί?·
0 νάνος κατένευσεν. ό συνομιλητής του έξη

κολούθησε βραδέως.
— Τίς σέ πέμπει;.. .. Τί ζητείς παρ’ έμοΰ. 
— Πάτερ μου, άπεκρίθη ό ’ίουροδιβόης, καί 

— Μή μοΰ. ρίξης μάγΧα ! είπε χαμηλοφώνως 

μέ ικετευτικήν φωνήν.
0 νάνος όμως ήτον ήδη μακράν τρέχων μέ 

δλας τάς δυνάμεις τών κάτισχνων αύτοΰ μικρών 

.κνημών.
— Τί θέλεις; ήρώτησεν είς τών μοναχών, τών 

■άσχολουμένων είς τήν υπηρεσίαν τοΰ αρχιμαν
δρίτου, έντρόμων εΐσέτι έκ τις τρομεράς σκηνές 
ήτις ήπείλησε τάς ήμέρας των καΐ άφήρεσε τήν 
ζωήν;πολλών συναδέλφων των.

Χωρίς νά σταθή εί; τήν ταραχήν αυτήν και

τοι τά μέγιστα ήδικημένος ύπδ τή; φύσεως, δέν 
είμαι δμως τρελλός' καΐ έάν έκπληρώ τά έργα 
τρελλοΰ, έχω όμως περισσότερον λογικόν άπδ 
έκεΐνον δστις μέ κατήντησεν εί; τήν κατάστασιν 
αύτήν τή; ταπεινώσεως’ δ,τι δύνανται νά μέ 
κατηγορήσωσιν είναι ή χρήσις αύτή τοΰ λογικού. 
Αλλ’είς τίνα τδ σφάλμα; ϊσως έγεννήθην καλός, 
μέ κατέστησαν κακόν ! ... . Καΐ δμως τίς ό τολ- 
μήσας νά εϊπη δτι ή κακία μου έξισούται μέ τήν 
τών καταπιεζόντων με’ . . . ·

— Τί ζητείς τέλος ;
0 νάνος έσυρεν έκ τοΰ επενδύσου του 8ν χαρ

τίον, δπερ έδωκεν εί; τδν αρχιμανδρίτην.
— Η ’Αλεξάνδρα Βεστουβιέζα, σά; πέμπει 

τήν έπιστολήν ταύτην.

— Η ’Αλεξάνδρα !.... έπανέλαβεν ό έπ’.σκο' 
πο; λαμβάνων τήν γραφήν ήν παοετήρει μετ ά
γωνίας χωρίς νά τήν άναγνώση.

— ΙΪ άδελφή τού κόμητος είναι δυστυχή;’ 
ήσθε δ σύμβουλος τής μητρός της · . . .—0 νάνος 
έτόνιζεν έκάστην λέξιν. — Έδέχθητε τάς τελευ
ταία; αύτής θελήσεις.... Ζητείται άπδ υμάς 
σήμερον ή έκτέλεσις τών ύποσχέσεών σας, τάς 
όποιας έδώκατε έπί τής κλίνης θνησκούσης..........

— Λοιπδν, είπε μετά λύπης δ ’Αρχιμανδρίτης, 
ή ’Αλεξάνδρα σοί διηγήθη τά πάντα;

— Τά πάντα !
— Εχει λοιπόν φρικτά παράπονα κατά τοΰ 

αδελφού της;

— ’.Αναγνώσατε, πάτερ, ο,τι σάς γράφει.
Απεσφράγισε τότε τήν έπιστολήν, καί τήν 

διέ τρεξε ταχέως. Νέφος έπεσκότισε τήν φυσιο
γνωμίαν του ήν δέν είχεν αλλοιώσει δ επικείμε
νος θάνατος. Προσήλωσε τά βλέμματά του πρδς 
εικόνα τοΰ Χριστού άνηρτημένην ένώπιον αύτοΰ. 
έπανέφερεν αύτά έπΐ τοΰ άμορφου δντος, δπερ 
είρπεν έπί -ού έδάφους, άναμένον τήν άπόφασιν 
του, καί έψιθύρισε χαμηλοφώνως.

— Αδυτα είναι, ώ ΤΪ’ψιστε, τά μυστήριά σου’ 
ή νέα αύτη κόρη πάσχει’ ή ψυχή τή; μητρός 
τη; μέ παρατηρεί . . . γενηθήτω ό,τι ώρκίσθην.

ΪΙγέρθη καΐ έλαβεν έξ ένδς έπίπλου κύλινδρον 
έπιμελώς έσφραγισμένον.

— Τοΰτο, είπε, δέν σοΐ ανήκει*  είναι ή κλη
ρονομιά τή; Αλεξάνδρα; Βεστουγιέβας. όρκί- 
σθητι καΐ σύ, ότι θά τδ δώση; εί; αύτήν μόνην !

— Ομνύω !
— Μοΐ υπόσχεσαι έπίσης ότι, έάν, κατά βού- 

λησιν τής θείας Προνοίας, ή τύχη προσήρχετο 
πρδς σέ, ήθελες κάμη καλήν χρήσιν αύτής;

— Πάτερ μου, είπεν δ νάνος δράττων τδν κύ
λινδρον, σάς είπον ήδη δτι ύπέφερα τρομερά καί. 
δτι, καλδ; καΐ έάν έγενόμην — οπερ δέν είναι 
βέβαιον — ή άδικία, αί βιαιοπραγία;, αί δυστυ-
χίαι ήθελον μέ καταστήσει κακόν..........

— Δυστυχή / ... .
— Εστέ όμως ήσυχος, Οά γ,μαι δίκαιος, δέν 

Οά κτυπήσω δσου; μοί έφάνησαν ωφέλιμοι.
— Ας σέ φωτίση δ Θεό; .’ άλλά μή λησμονή·- 

σης νά βεβαιώση; τήν ’Αλεξάνδραν Βεστουγιέβκν 
ότι θέλει εύρει πάντοτε έν έμοΐ στήριγμα!

Ταΰτα ειπών τδν άπεχαιρέτησε διά νεύματος.
’Ενώ τά συμβεβηκότα ταΰτα διεδραματίζοντο 

εΐ; τήν πρωτεύουσαν τή; έπαοχίας, ή επαυλις τοΰ 
Παλβγρώ; δέν παρεΐχεν έποψιν ήρεμον καΐ ενθαρ
ρυντικήν. Πολλοί ταχυδρόμοι έλθόντες έκ τή; 
πόλεως έκόμισαν ειδήσεις αΐτινες ένέβκλον τδν 
κόμητα καΐ τούς ξένου; εϊ; άνησυχίαν.

Η θέσις των καθίστατο τοσούτι.» μάλλον δυσ
χερής καθόσον έπεβαούνετο διά τρομακτικής άμ.η- 
χανίας. At τελευταίας πληροφορίαι περιωρίζον- 
το εί; τήν έκρηξιν τής στάσεως καΐ εις τήν απου
σίαν τών άρχηγών έφ’ ών έβασίζετο.

Οί ταχυδρόμοι οδς είχον πέμψει δέν ειχον έ- 
πανέλθει εΐσέτι, καΐ ουτω δέν ήξευρον άν ώφει- 
λον νά προχωρήσωσιν ή νά δπισθοχωρήσωσι, καΐ 
έν τώ δισταγμό ήπράκτουν, άκολουθοΰντες τδ 
γνωμικόν τοΰ σοφού.

Καί τοι κρύπτοντες τδν χαοακτήρά των οί 
συνωμόται, έσκέπτοντο δμως νά έζασκήσωσι καθ 
ολοκληρίαν τούς τίτλους καΐ τά δικαιώματά των. 
καΐ έπ1. εύρέος διαστήματος έκτεινομένου αντί
κρυ τής έπαύλεως, μεταξύ αύτής καΐ τή; έκκλη
σίας τοΰ χωρίου, έγένοντο προετοιμασία; άπα·.-- 
σία; οψεως.

0 κόμης θερμαινόμενος ένώπιον τής θερμά
στρας ήγείρετο έκ διαλειμμάτων ΐνα ρίψη 2ν· 
βλέμμα έκτδς διά τοΰ πεπηγότος ύέλου τοΰ πα·· 
ραθύρου.

Αγρια ιδέα άντανεκλάτο έπΐ τοΰ μετώπου του· 
τοΰ πεπιεσμένου ώ; σαρκοφάγου θηρίου’ περιέφε- 
ρεν άπδ καιρού εις καιρόν τήν γλώσσαν του έπι 
τών παχέων χειλέων του, τών πελιδνοχρόων, ώς 
τίγρις λείχουσα τελευταίαν σταγόνα αίματος.

’Ανυπομονών διά τήν τελετήν ήτις έμελλε νά-
λάβη χώραν, είχε πέμψει τούς φίλους του δπως
έπισπεϋσωσιν αύτήν πριν ή έπέλθη ή νύξ.
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θηριώδης ανυπομονησία έφαίνετο έπί τοΰ προ
σώπου του καί είς τάς κινήσεις του, διότι εύρισκεν 

•ότι έβράδυνεν ό αιμοσταγής δεϊπνό; του.
Αίφνης ή Ούρα ήνεφχθη, καί ή άδελφή του, 

λευκά ένδεδυμένη, έπροχώρησε βήματα τινά πρδς 

αύτόν.
Συνωφρυώθη καί έχώθη είς τήν έδραν του.
— Τί ζητείς ; ήρώτησεν ύποκώφως.
•— Τδ υποπτεύεσαι, άπήντησεν ή νεάνις έγεί- 

ρουσα πρδς αύτδν βλέμμα πλήρες απειλής, τδ 
ύποπτεύεσαι, καί τοϋτο τδ βλέπω εΐ; τήν οργήν 
σου ήν μόλις συνέχεις.

— Δέν μέ αρέσει νά μέ ένοχλώσιν I... .
— Μιχαήλ Βεστουγιέφ. ήξεύρω τί συμβαίνει’ 

νέο; τι; τοΰ χωρίου έπληγώθη πυροβοληθεί; τήν 
νύκτα ταύτην περί τδν φανόν. Τδν συνέλαβον, 
τδν κατηγοροΰσιν δτι ένέβαλ; πΰρ εί; τήν δάδα, 

καί . . .
— Καί 0’ άποθάνη ύπδ τήν ράβδον! . . .. 

νέκραξεν δ κόμης μανιωδώς.
— Μιχαήλ Βεστουγιέφ, δ νέο; ούτο; δέν 

άποθάνη.
— Τολμά; νά μοί ζητήση; τήν χάριν του ’
— Δέν τήν ζητώ, τήν θέλω ! είπεν αΰτη, 

μετά τόνου τοσοϋτον φυσικού, τοσοϋτον έπιτα- 
κτικοΰ, ώστε δ μπογίάρος, οστι; ήγέρθη δλως 
εξαγριωθείς, έμεινε κατά πρώτον άναυδος.

— ’Αλεξάνδρα ! άνέκραξεν είτα άναλαβών ο
λίγον, διότι έπνίγετο ύπδ τής λύσσης, είσαι ή 
άδελφή μου, καί καταχράσαι παραδόξως' άλλά 
πρόσεχε ! είμαι κύριος καί δεσπότης έδώ ....

— Εάν τις, προσέθηκεν ή νεάνις,· χωρίς παν- 
τάπασι νά πτοηθή, καταχράται τής ισχύος καί 
τών τίτλων του, Μιχαήλ Βεστουγιέφ, ούτο; είσαι 
σύ! καί έν τούτοι;, τδ έπαναλαμβάνω, θάάφήση; 
τήν ζωήν εί; τόν Σέργιον Καώβσκην !

— Α ! δρκίζομαι! .. ..
— Μήν ορκίζεσαι- τοϋτο θά γείνη !
— ’Αλλ’ έλθέ, άφρον, καί ίδέ μόνη τίς τών 

δύω ύπακοΰεται !
Τήν έδραξεν έκ τί; χειρός καί τήν έσυρεν εί; 

τδ παοάθυρον.
Κατ έκείνην τήν στιγμήν μεγάλο; θόρυβο; 

ήγείρετο ένώπιόν τής έπαύλεως- Απαν τδ χω
ρίον εύρίσκετο έκεΐ συνηγμένον, μόλις συνεχόμε
νον ύπδ τών στρατιωτών, οΐτινες έμπόδιζον του; 
μάλλον άπλήστου; καί περιέργου; νά πλησιάζω- 
σι διά διπλής σειράς σχηματιζομένης ύπδ έκατο- 
στύος τών συντρόφων των.

Ούτοι, διαχ,εχωρισμένοι είς άπόστασιν δύω μέ
τρων, ΐσταντο ακίνητοι καί άκαμπτοι, κρατούν
τες εις την χεϊρα, άντί όπλου, μάστιγα μακράν 
καί εύκαμπτον, όπισθεν, δπως προεξάρχη τής 
έκτελέσεως, έφαίνετο έφιππος αξιωματικός, εϊ; 
έκείνων οΐτινες τήν προλαβοΰσαν νύκτα προε- 
κάλεσαν τήν δολοφονίαν τί; νεάνιδος, τής δποίας 
έμελλον νά φονεύσωσι τδν μνηστήρα.

Ο Σέργιος κατεδικάσθη εις τήν τρομεράν βά- 
σανον τίς μαστιγώσεως ό κύριός του άπεφάσι- 
σεν ότι έπρεπε νά λάβη τρεις χιλιάδας ^αβδι- 
σμών. Είναι ό συνήθης αριθμός δταν θέλουν νά 
ήναι βέβαιοι περί τοΰ θανάτου ένδς καταδίκου είς 
τδν τόπον έκεΐνον όπου νόμος γελοίος κατέλυσε 
τήν κεφαλικήν ποινήν, ό δυστυχή; εκπνέει συνή
θως πριν ή ύποστή τδ ήμισυ τής ποινής, έκτδς 
αν διά λεπτύνσεω; τή; σκληρότητο; αξία; ορ
δή; άνθρωποφάγων, άλλ’ ήτι; συχνάκις λαμβά
νει χώραν, τδν άφίνουσιν δτε υποκύπτει καί 
τδν μεταφέρουσιν εϊ; νοσοκομείου, δπως ύποστή 
έκ νέου τήν βάσανον μέχρι τής συμπληρώσεως 
τοΰ ώρισαένου άοιθμοΰ.

0 κατάδικος οφείλει νά διέλθΐ) άνά μέσον τών 
στοίχων τών στρατιωτών, άλλ ίνα μή ζητήση 
νά διαφύγη μέρος τών ραβδισμών ταχύνων τδ 
βήμα, δύω άνδρες δπισθοχωροΰντε; κρατοΰσι διε- 
σταυρωμένας έπί τοΰ στήθους του τάς λόγχας 
τών όπλων των, έπί τών οποίων είναι προσδεδε- 
μέναι αί χεΐρές του, ένώ έτερο; τδν ώθεΧ όπισθεν, 
μήποτε όπισθοχωρήση. Κατ’ αύτδν τδν τρόπον, 
έάν 
ται

προσπαθήση νά βαδίση ταχύτερου αΐσθάνε- 
έπί τοΰ στήθους του τήν αιχμήν τής λόγχης, 

καί ουτω βεβιασμένος νά κανονισθή έπί τών κινή
σεων των, άφίνει εις έκάστην ράβδον τδν καιρδν 
νά καταπέση.

11 γραφίς φρικιά περιγράφουσα τά τερατουργή
ματα ταϋτα ! Και δμω; οί διατάττοντε; ταύτα 
προσθέτουσίν είσέτι καί τελειοποιήσεις τών βα
σάνων.

— Παρατήρησε ' . . . . έζραύγασεν ό κόμης.
Καί ή ’Αλεξάνδρα παρετήρησε τδν Σέργιον 

Καώβσκην, τήν κεφαλήν κεκαρμένην, τήν όσφύν 
γεγυμνωμένην μέχρι τής ζώνης, ώθούμενον ύπδ 
καλμούκου είς τάς τάξεις τών δημίων του.

FA
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ό κατάδικος έμελλε νά ύποστή τους πρώτους 
ραβδισμού;" ήδη αί φρυάττουσαι χεϊοές του προ- 

σεδένοντο έπί τών λογχών, ή αιχμή τών δποίων 
έπλήγωνε τδ στήθος του’ δέν ήσθάνετο ούτε τήν 
δριμύτητα τοϋ ψύχους, ούτε τήν όδύνην τής πλη
γή; ήν ένεποίησεν αύτώ ή σφαίρα ήτις τδν έπλη- 
ξεν είς τδ πλευρδν, καθ’ ήν στιγμήν ένόμιζεν εαυ
τόν μακράν πάση; προσβολής ή έπιτηοήσεως έκ 
μέρους τοΰ σταθμού τοΰ φανού. Ούδόλως δμω; 
έπτοεΐτο άπδ τήν βάσανον ούδ’ ώμολόγησεν ή ά- 
νέφερέ τι είς τού; άνακρίναντα; αύτδν αξιωματι
κού; περί τοΰ αιτίου τή; παραβόλου πράξεώς του.

0 στοχασμός του ήτον άλλοΰ' ή συγκίνησίς 
του ήτον απόρροια αίσθήματο; υψηλότερου τοϋ 
φόβου. Σιωπηλόν καί άπεφασισμένον βλέμμα διευ- 
θυνόμενον πρδ; τήν έπαυλιν ήδύνατο μόνον νά ύ- 
ποδείξη τήν αιτίαν. ’Ετήρει άνδρείως, ήρωϊκώ; 
τδν λόγον του, καί ήλπιζεν δτι έκεΐ τι; ήθελε 
γνωρίζει εί; αύτδν χάριν.

ίίνεκεν λήθη;, βεβαίως σπανιωτάτης, καί έξη- 

γουμένης ύπδ τή; ταραχή; καί τοΰ φόβου εί; δν 
εύρίσκοντο οί μπογιάροι, είχον λησμονήσει νά 
δώσωσιν τδν κατάδικον πνευματικόν. Ούδείς 
έσκέπτετο εις τούτο, δτε ό ίερεύ; τοΰ χωρίου, 
ενθυμούμενο; τά καθήκοντα καί δικαιώματά του, 
ένεφανίσθη ενώπιον τοΰ αξιωματικού τοΰ διοι- 
κοΰντο; τήν έκτέλεσιν, καί έπέμενε νά όμιλήση 
τούλάχιστον πέντε λεπτά μετά τοΰ πάσχοντο;.

Π ψυχή τοιούτου πτωχού διαβόλου έφαίνετο 
μικρά; άξια; εις τδν νέον μπογίάρον- έντούτοι; 
δέν έτόλμησε νά άρνηθή, καί διέταξεν είς τού; 
δύω στρατιώτας, οΐτινε; ωθούν ήδη τδν μουζίκον 
εί; τά; σειράς, νά τδν άφήσωσι μετά τοΰ ίερέως. 
0 κόμη; έβλεπε μετ’ ανυπομονησία; έκ τοΰ πα
ραθύρου τήν σκηνήν ταύτην, χωρίς νά έννοή τί
ποτε. 11 Αλεξάνδρα έμάντευε τά πάντα, καί έ
βλεπε μετά χαρά; τά; χορηγηθείσα; στιγμάς ά- 
ναβολής είς τδ θύμα.

— Μιχαήλ, είπεν είς τδν άδελφόν της, είναι 
ακόμη καιρός- τήν χάριν τοΰ άτυχούς αύτοϋ.

— Τή άληθεία, είπε μέ ύφος άναιδοΰ; έμπαιγ- 
μοϋ, λαμβάνει; δι’ αύτδν ένδιαφέοον δπερ ήθελε 
δώσει ύπονοία; διά πάσαν άλλην γυναίκα ή διά 
τήν αδελφήν μου περί ή; είμαι τόσον βέβαιο; !

Τά χείλη τή; νεάνιδος έταράχΟησαν ύπδ φρί
κη; καί άγανακτήσεω;.

- -Κόμη Μιχαήλ Βεστουγιέβ, άνέκραξεν, άγνο- 
εΐς τήν οργήν έπί τής δποίας προσκρούεις ! .... 
Λησμονεί; είς ποιον τόπον ζώμεν ; είς τόπον δ
που ή κατάδοσις συγκαταλέγεται μετά τών άρε- ]

τών, δπου ό πατήρ έγκαυχάται όταν καταμηνύρ 
τόν υίόν του..........

Τήν παρετήρησε κατέναντι, τρομερός, απειλη
τικός, έτοιμος νά τήν κατασυντρίψω· Αλλ αύτη,. 
χωρίς ποσώ; ν’ άλλάξη στάσιν,

— Μιχαήλ Βεστουγιέβ, δέν σέ φοβούμαι, μά
θε το τέλος πάντων- άπαντα τά σχέδιά σου, άφρον 
συνωμότα, μοί είναι γνωστά- έάν καί Ορίξ τοΰ 
άνδρός τούτου πάθη, τρέμε διά τήν κεφαλήν σου !

— Πριν δμω; τήν λάβουν, ανέκραξε βρυχώ- 
μενος, θέλω σέ πνίξει ώς δφιν !

— Εστω ! άλλ’ ή έκδίκησίς μου θέλει έπιζή- 
σει έμοϋ! εχει; εχθρού; οΐτινες Οά ύπάρχωσι καί 
μετ έμέ, καί εί; τού; οποίου; θά κληροδοτήσω 
τήν έκτέλεσιν αύτής, καί Οά έκδιωχθής τοΰ κτή
ματος τούτου ώς άρπαξ καί πλαστογράφο;....

— Τί λέγεις, δυστυχή άφρον ! .. · ·
— Λέγω δτι οι τίτλοι αύτοϊ μέ τού; όποιους 

διακοσμείσαι, τά πλούτη αύτά τά όποια κατα
σπαταλά;, ή εξουσία αύτή ήν καταισχύνεις, δέν 
σοί άνήκουσιν !..........

ό κόμης ένόμισεν έπί στιγμήν δτι αύτη πα- 
ρεφρόνει, άλλά παρατηρών τού; χαρακτήρας της, 
τδ καΐον βλέμμα της, τήν έπίσημον στάσιν τη;, 
έμεινεν άπόπληκτο; ύπδ τρόμου. Αί βλασφημίαι 
καί αί ύβρεις έξεψΰχησαν έπί τών χειλέων του. 
Κατεχόμενος ύπδ άκατανικήτου γοητείας, πλητ- 
τόμενος ύπδ άπαισία; προαισθήσεως, ήνέφξε τδ 
παράθυρόν του, καί κινών τδ ^ινόμακτρόν του, έ- 
νευσε ν’ άναβάλωσι τήν ποινήν. Είτα, καλέσα; ένα 
τών άνθρώπων του,

— Είπέ εί; τδν διοικητήν είπεν, δτι είναι πολύ 
αργά σήμερον, καί ά; άναβληθή ή έκτέλεσις είς 
αύριον. Νά έπαναφέρωσι τδν κατάδικον είς τήν 
ειρκτήν.

Επανήλθεν εϊς τήν έδραν του ακολούθως 
προσποιούμενος ησυχίαν ήν δέν είχε, καί ^ίπτων 
έπί τής ’Αλεξάνδρας, ήτις ΐστατο πάντοτε ένώ- 
πιον αύτοϋ ορθία καί έπιτακτική, βλέμμα σκο
τεινόν, ίοβόλον, καί πλήρες λύσσης.

— Εάν δέν θέλη; νά συμμερισθής τήν τύχην 
αύτοϋ τοΰ άνθρώπου, θά έξηγήση; παραχρήμα 
τού; άσυνέτους λόγους ή θά τού; άποσύρη; όοκι- 
ζομένη έπί τού εύαγγελίου.

— Δέν θ’ αποσύρω τίποτε, Μιχαήλ Βεστου
γιέβ, καί ή έξήγησι; ήν ζητεί; Οά σέ βυθίση είς
τήν μηδαμινότητα, έξ ής δι’ ένδ; ψεύδους έξήλθες

— Εάν διατάξω νά σέ συλλάβωσι καί νά σέ
κλείσωσιν ώς τρελλήν μαινομένην.......... Μειδίαμα
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περιφρονήσεως έχάραζε τά ώχοά χείλη τής Αλε
ξάνδρας.

— Τίς θά τδ πιστεύση Αλλως τε, σοι
τδ ειπον, ή έκδίκησίς μ.ου, ή τιμωρία σου, θά ύ
παρξη καί μετ’ ίαέ, δι’ ένδς μόνου μέσου δύνα- 

σα·. νά σωθής, κα5. τοϋτο είναι ή πρδς έμέ ύπα- 

■κοή σου.
— Είναι λοιπδν Sv μυστήριον..........
— Μυστήριον τρομερόν, καθότι μοί άπεκαλύ- 

φθη κατά τήν τελευταίαν ώραν μιας αγωνία; 
έγώ δέν ώφειλον νά τδ φανερώσω, είμή έάν έφθα
νες εις τδ άκοον άωτον τών αισχυνών καί σκληρο
τήτων σου ! ... . II ώρα αυτή έφθασεν.

(*Επεται  ή συνέχεια·)

(1) Άνάλεκτ. Βρυγκ, Τομ. Γ'. σελ. 45.
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ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΙΙΠΕΙΡΛΤΛΙΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΝ. (/)

Ύ π δ
Γ. ΧΡ. ΧΑΣΙΩΓΟΥ. 

Προςεπαθήσαμεν κατά τδ ένδν έν τή Συλλογή 
τών κατ’ Ηπειρον δημοτικών ασμάτων ν άπο- 
δείξωμεν oxt ή γλώσσα ήν δμιλοϋμεν καί γρά- 
φομεν, δεν ϊνε, ώς τινες πιστεύουσι θυγάτηρ τής 
αρχαίας Ελληνικής, άλλ’ ϊνε τελευταία αυτής φά 
βις έχουσα όλα δσα μακροί αιώνες άπετύπωσαν 
αυτή ένεκα εξωτερικών επιδράσεων. Πρδς τοϋτο 
έπεχειρήσαμεν ν’ άποδείξωμεν καί τήν αναγκαιό
τητα συλλογής στάσης τής έν ζώση λαλιά φερο- 
μένης ύλης, ιδίως δημοτικών ασμάτων, παραμυ
θιών καί παροιμιών, δπόθεν θέλει γνωσθή κάλ
λιαν ή νϋν γλώσσα καί θέλει δετχθή όπόσον συμ
βάλλει αυτή εις κατάληψιν τή; παλαιάς, ώς ό 
άοίδιαος Αδαμάντιος Κοραής έν πολλοί; τών 
συγγοαμμάτοιν αυτού έγραφεν.

’.Αλλ άν ό παρ’ ημών έπιδιωκόμενο; σκοπδς 
ίνε τοιοΰτος, ούχ ήττον όμως κα'ι έτερον κέρδος 
καί τοϋτο οΰ σμικρδν έκ τούτων προςγίγνεται. Εκ 
τών δημοτικών ασμάτων δύναταί τις νά μάθη τδ 
ποιητικόν πνεύμα καί τδν χαρακτήρα τοϋ έθνους 
άδοντος τάς περιπετεία; δσα; ύπέστη και ΰφίστα-

ται καί παρηγορουμένου, ή εύρίσκοντος αναψυ
χήν έν τοϊς ιδιωτικοί; ή οικιακοί; χαράς καί λύ
πης αΐσθήμασιν' έκ δέ τών παραμυθίαν, άτινα 
εΐσίν εύφάνταστά τινα λ,ελυμένα ποιήματα, γίνε
ται δήλον διά ποιων μέν μέσων άλληγορικών 
προςπαθεϊ νά ήθικοποιηθή τδ στερούμενου άλλω*  
έπιτηδειοτέρων έθνος, τίνα δέ τά ήθη, έθιμα καί 
αί ποικίλαι τοϋ βίου περιστάσεις τών εις κκτάστα- 
σιν διανοητικής νηπιότητος διατελούντων έθνών' 
διά δέ τών παροιμίαν τέλος, τών άλανθάστων 
τούτων ρητρών τοϋ λαοϋ, παρίστανται καί τα έ- 
νυπάρχοντα εις τδ έθνος φιλοσοφικά στοιχεία. 
Συνελόντι δ’ είπεϊν, καί τά τρία όμοϋ άποτελοΰσι 
τδ κυριωδέστατον καί άλάνθαστον κριτήριου ή 
κάτοπτρον έν ώ δύναταί τις νά ϊύη όλοσχερώς 
αντανακλώμενου τδ έθνος.

Ταϋτα δ*  έξετάζων τις δέν δύναταί νά μή τά 
θαυμάση καί κακοδαιμονίση πολλάκις τάς πολι
τείας έκείνας, δτι άφίνουσι τοιαϋτα μεγαλοφυή 
δημοτικά πνεύματα νά διέρχωνται ακαλλιέργη
τα καί άγνωστα τήν σταδιοδρομίαν τής άνθρω- 
πότητος. Οτι δέ πολλά πολλάκις αύτών φαίνον
ται ύπερακοντίσαντα τό καθ δλους τους τυπου; 
τραφέν κα'ι παιδευθέν πνεϋμα τών λογίων δεν 

τεκμαίρεται σαφώς δτι δυνάμει ύπάρχουσιν έν αυ
τοί; τά στοιχεία, δσα προήγαγον εις τδ μέσον 
τούς μεγάλου; άνδρας τής αρχαίας Ελλάδος εν τε 
τή ποιήσει καί αλλαχού; Αν δέ ταϋτα καί ού
τως έχοντα καί οί μεγαλοφυέστεροι τών καθ η
μάς χρόνων άδυνατοϋσι νά στερήσωσι τοϋ προςή- 
κοντος θαυμασμού, όποια άρά γε μετά τήν δημο
τικήν παίδευσιν δικαιούμεθα νά προςδοκώμεν έθνι- 
κά έργα, ών κατά δυστυχίαν τά πλεΐστα τών 
τέως έκδοθέντων (άφησε όπου δέν ϊνε καί τοιαϋτα) 

μόνον διά νά σκοτίζωσι τού; νεωτέρου; γραμ- 
ματολόγου; τοϋ έθνους μα; έγένοντο καί νά ώφε- 
λώσι μίαν έργατικήν τάξιν ; Ελπίσωμεν οτι ε- 
λεύσεταί ποτέ ημέρα καθ' ήν ή Κυβέρνησι; πα" 
τρικώς μεριμνώσα καί τά έκ τούτου προερχό
μενα καλά συνειδυϊα θά φροντίση ν απολαμβά- 
νωσιν δλων τών περιθάλψεων καί συνδρομών καί 

οί πτωχοί έκεϊνοι νέοι καί νέαι τών οποίων η ευ
τελής καλύβη κα'ι απλοϊκή ανατροφή κατ’ ούδέν 

έκώλυσε· πολλά τής άρχαιότητο; και έν τισι τών 
νεωτέρων έθνών πνεύματα νά έκδηλώσωσι την 
εαυτών μεγαλοφυΐαν δι έργων μεγάλων και θαυ
μαστών άπερ κέρδος καί τιμήν ού τήν έλαχίστην 
εις τήν πατρίδα καί τδ έθνος αυτών περιήψαν.

Κα5. ταϋτα μέν περί τών τού λαού πνευματι

κών προϊόντων γενικώς, ιδία δέ περί μέν τών όη- 
μοτιχων ασμάτων εϊπομεν έν τή συλλογή αύτών 
τά δέοντα, ενταύθα δέ περί τών παραμυθίαν 
ώς εΐκός έρχόμεθα νά εϊπωμεν τά κατά δύναμιν.

Τί ϊνε μύθος ;
Ji; γνωστόν πρδς ευρεσιν τής πρώτης σημα

σίας πάσης λέξεως ανάγκη ν άνατρέχωμεν εις 
τήν έτυμολογίαν αύτής, ούχ ήττον δμοις δυνά- 
μεθα έκ τής έν τοϊς άρχαιοτέροις τής Ελλάδος 
ποιήμασι τοΰ όμηρου χρήσεως τή; λέξεως « μύ
θος η νά μάθωμεν δτι τδ κατ’ άρχάς έσήμαινε 
διήγησιν απλώς είτε αληθή εϊτε ψευδή, άλλαις 
λέςεσιν, έταύτίζετο σχεδόν τώ « λόγος »' έν τή 
προβάσει δέ τοϋ χρόνου ό μύθο; κατέλαβεν, ή 
κάλλιον ειπεϊν, έμεινεν εις τήν έπί ψευδούς ή πε- 
πλασμένη; διηγήσεως σημασίαν.

Δήλον δέ νύν δτι πάντα τά έθνη κατά τήν πρώ- 
την αύτών αρχήν κα5. νηπιακήν ήλικίαν άναγκαίω; 
έχουσι παραδόσεις τινας, αϊτινε; τής ιστορίας ά- 
πούσης προφοοικώς μεταδιδόμενα! τοϊς έπιγεγνο- 
μένοις μεταπλάττονται καί μεταποιούνται. Εξ 
αύτών άπετελέσθη ή μυθολογία πάντων τών έθνών' 
οί αρχαίοι μάλιστα Ελληνες όμολογουμένως ά- 
πετέλβσαν καί έπλασαν τδ μέν έν γνώσει τδ δέ 
κα'ι έν άγνοια, τής πλαστικής των διανοία; συμ- 
παρομαρτούσης και τής φύσεως τού τόπου ύπο- 
βοηθούσης, τδ τελειότερου κα5. ποιητικώτερον μυ
θολογικόν σύστημα, έν ω πάνυ έπιδεξίως κατα
φαίνεται ό συνδυασμός άρχαίων συμβαμάτων με
τά τή; έν αύτοϊ; παραστάσεω; τών τής φύσεως 
ποικιλιών καί μεταβολών.

’Εκ τή; γενικότερα; σημασίας τοϋ μύθου, καθ’ 
ήν ούτο; φαίνεται ών άλληγορική τι; παοάστασις 
φυσικών φαινομένων ή ανθρωπίνων πράξεων, έ
μεινε πρώιμα κύρος έχουσα η τάς ανθρωπίνους 
πράξεις κατά ζωηρόν κα1. άστείαν άντίληψιν διά 
ζωικών σχέσεων άλληγορούβα. Τοιοϋτοι μύθοι 
πλάττονται ώ; έπί τδ πολύ καί διασώζονται εις 
τδ στόμα τού λαοϋ, καί τοιούτου; μ.ύθου; έπλα- 
σεν ή συνήγαγε παρά τοϊς αρχαίοι; Ελλησιν δ 
σύγχρονος τού Σόλωνος μυθοποιδς ή μυθογρά- 
φος Αίσωπος, μέ τδ όνομα τού όποιου φέρονται 
μέχρι; ημών οί λεγόμενοι Αισώπειοι μύθοι. Τοιού- 
τους μύθους αρχαίοι ποιητα'ι καί συγγραφείς ούκ 
ολίγους παρενεϊραν έν τοϊς ποιήμασιν ή συγγράμ- 
μασιν αύτών.

Ποιαν 3έ αξίαν εϊχον οί τοιοϋτοι μύθοι καί ό
ποιαν άπέδιδιδον αύτοϊ; οί άρχαϊοι Ελληνες δει- 
κνόουσι τδ μέν τά ονόματα Σωκράτους, Δημη- 

τρίου Φαληρέως καί Θεοπόμπου, ών δ μέν πρώ
τος έν τώ δεσμωτηρίω ών έζήτει νά εύρη αναψυ
χήν έν τή στιχουργία μύθων Αΐσωπείων, οί δέ 
λοιποί δεν έθεώρησαν ανάξιον εαυτών τήν συνα
γωγήν μύθων, τδ δέ καί η τιμή, ή; άπελάμβανε 
παρά τοϊς άρχαίοις καί νύν έτι απολαμβάνει ό Αί
σωπος. Σώζεται μάλιστα μέχρις ημών έπίγραμ- 
μα ύπδ τού Αγαθίου (1) άναφερόμενον έν τώ 
υπο τοΰ αγαλματοποιού Λυσίππου τού Σικυωνίου 
ποιηθέντι άγάλματι καί έχει μεγίστην άξίαν 
προσέτι καθ δσον γίγνεται σύγκρ-.σις τών μύθων 
πρδς τά γνωμικά. ΐδού αύτό-
« Εύγε ποιων, Λύσιππε γέρων, Σιχυώνιε πλάιτα, 

δείχελον Αισώπου στησαο τοΰ Σααίου 

επτά σοφών έμπροσθεν, έπε'ι χεϊνοι μέν 

ανάγκην εμόαλον, ού πειθώ, φΟεγμασι τοΐς σφετέροι; 

ό'ς οε σοφοί; μύθοι; καί πλάσμασι καίρια λέςα; 

παίζων έν σπουδή πείθει έ/εφρονέειν. 

φευκτόν ο’ έν τρηχεϊα παραίνεσις- ήΣαμίου δέ 

Ί'όγλυχύτοΰμύθουκαλόν έχει δέλεαρ.»

Παρακολουθών δέ τι; τάς πρδ Χριστού καί μ. 
Χρ. εκατονταετηρίδας άπδ τών άρχαιοτάτων 
χρόνων ευρίσκει μυθοποιούς καί μυθογράφους" 
καθ ολον δ αύτδ τδ διάστημα μάλιστα κατά 
τά τελευταία ετη τή; ένδεκάτης μ. Χρ. έκατον- 
ταετηρίδος καί μετά ταϋτα ούκ ολίγον επηρέασαν 
τούς πρώτους τούτου; μύθου; μύθοι ξένοι καί μά
λιστα Ασιατικοί μεταφρασθέντε; ή άλλως πως 
διαδοθέντε;. 0 μύθος μικρόν πρδς μικρόν άπδ τών 
ανθρωποποιημένων ζώων μετεφέρθη καί εις αν
θρώπου; τελευταίου έπικρατήσαντα; έν τοϊς μύ
θοι;. Τδ κατ’ άρχάς δ’ ήτο σύντομος καί ώ; τοι- 
οΰτος είχε καί έχε·, μεγαλειτέραν σημασίαν" έγρά" 
φετο δέ εϊτε εί; έμμετρον εϊτε εις πεζόν λόγον 
κατά τήν φυσικήν τή; γλώσσης άνάπτυξιν ή τήν 
τού μυθογράφου έπιτήδευσιν' ύστερον όμως έπε- 
ςετάθη έπί πολύ, καί ωσάν νά μή ήοκει τοϋτο έ
λαβε καί ιδιαίτερον όνομα, παραμνθιον, tin έκ 
τοΰ παραμυθικού καί καταπραϋντικού, δπερ ενέ
χει ό μύθος, είτε καί έξ άλλης τίνος αιτίας. Αν 
δέ δέν ήθέλαμεν προςκρούσει εις ό,τι πολλαί εύ- 
τράπελοι κυρίαι καί καλοκαμωμένοι νέοι έχουσιν 
ίερώτερον θά έτολμοόσαμεν νά εϊπωμεν οτι τά 
μυθιστορήματα προήλθον έκ τών παραμυθίαν, 
ή άλλως δτι τά μυθιστορήματα ϊνε μακρά παρα
μύθια. ώ; δ αοίδιμο; A. Κοραής άπεφήνατό που.

Τοιοΰτος ών ό μύθο; ούκ ολίγον έπενήργησεν 
άπδ τών άρχαίων χρόνων έπί τών άνθρώπων κα5.

(ΐ) Ευχάριστοι; άποσπώμιν «κ τή; &"ο τα πιεστήρια

ευρισκόμενη; συλλογής τών παρά τοϊς ’Ππειρώται; παρα-

μυθίων τόν περί δημοτικών προϊόντων καί ιδίως μύθων

•πρόλογον και «αταχωρίζομβν έν τη « Χρυσαλλιδι» χάριν

■τών αναγνωστών, ημών. σημ. συντ. Χρυσαλ.
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έγραψαν. Επαναλαμβάνομε*  λοιιΛν πάλιν δτι 
καί ύπδ την έποψιν ταύτην έκτδς τής παρ’ ημών 
έπιδιωκομένη; ίνε χρησιμωτάτη ή συλλογή μύθων.

(1) τοιοΰτο τι καί παρά τοΐς αρχαίοι; άπαντα, πρβλ. 
Πλατ. Φαΐδρ. κεφ. 43 σελ. 49, Β. Άριστοφ. πολλαχοϋ 
καϊ άλλους.

Καί τώ δντι’ οί ακάματοι Γερμανοί έπρεπε 
καί εις τοΰτο τδ είδος τή; φιλολογία; αυτοί 
πρώτοι νά θέσωσι χεΐρα’ μάλιστα δέ οί αδελφοί 
Grimm (1) προςεπάθησαν ου μόνον νά συλλέςωσι 
γερμανικού; μύθου;, άλλά καί επιστημονιζώ; πα
τατάξαντε; νά παοαβάλλωσι τούτου; πρδ; άλλων 
έθνών μύθου;, έκ τή; παραβολής τών οποίων πολ
λά καί καλά προςγίγνονται εί; τδν διερευνώντα 
τήν τών διαφόρων έθνών συγγένειαν καί άλληλε- 
πίδρασιν. Εύχαρίστω; ■$’ άναφέρομεν ότι μέχρι 
τοϋ νΰν έγένοντο πολλών έθνών συλλογαί μύ
θων (2).

’Αλλ’ έν Ελλάδι ; Ημείς οί καλούμενοι Ελ
ληνες πάν άλλο ή τοΰτό ποτέ έφαντάσθημεν, καί 
άν τι; θέληση νά τδ κάνη έχομεν τήν καλωσύνην 
νά τοϋ καταγινώσκωμεν μωρίαν· Καί δμω; χά
ρις μεγίστη οφείλεται εί; τδν γνωστόν έν τώ φι
λολογικό» κόσμω διά πολλών αύτοΰ σπουδαίων 
διατριβών J. G. ν. Hahn, δστι; πρδ δλίγων έτών 
έξέδωκε γεμανιστί ε ίς δύο τόμους Ελληνικά 
καί Αλβανικά παραμύθια (3). ’Εκ 
τής έρεύνης δέ τούτου καί τής πρδ; άλλων έθνών 
μύθους παραλλήλου σπουδής πλεϊστα καί σπου
δαιότατα αποτελέσματα πορισάμενος (ίδέ zweit.

έν τη έπιστήμη καθόλου. Αν δέ θελήσωμεν νά 
παρεδεχθώμεν δτι ό μΰθο; ώς έπί τδ πολύ ϊνε 
παράδοξον διήγημα έπινοούμενον υπδ τών μητέ
ρων ή τιτθών διά τά παιδία πάλιν εμπεριέχονται 
έν αΰτώ άπαντα τά ηθικά έκεϊνα στοιχεία δσα · 
δύνανται νά έπενεργήσωσιν έπωφελώς έπί τε τών · 
παιδιών καί τών έν διανοητική νηπιότητι διατε- 1 
λούντων άνθρώπων καί έθνών. Δέν άρνούμεθα δτι ' 
ώς πλείστον ή συμβαδίζουσα τή άμαθεία οεισι 
δαιμόνια εχει έν πολλοί; τά πρωτεία, καί ουτω; 
δμω; δέν εκλείπει έκ τοΰ μύθου ό ηθικό; σκοπδς, 
τδ καλδν τούτου δέλεαρ.

’ίδού δέ πώς παρ ήμϊν ώ; έπΐ τδ πολύ παρα
δίδονται οί μύθοι τοϊς έπιγιγνομένοι;, οΐτινες περί 
πολλοϋ ποιούνται τούτους. Τήν νύκτα ίδίω; τοΰ 
χειμώνα; έπί τή; εστία; μιά; τινο; οικία; οί γεί 
τόνε; συνέρχονται' οί μέν άνδρες κάθηνται σταυ- 
ροποδητΐ καπνίζοντες καί τά ανώτατα άκρα κα- 
τέχοντες, αί δέ γυναίκες καί ιδίως αί γραϊα'. πλη 
σίον κείμεναι καί ώς πλείστον τήν ηλακάτην παρά 
τήν δσφύν έχουσα: έκτελοΰσι τδ έργον των. καί 
τά κοράσια δέ καί τά παιδία τά μέν εντεύθεν, 
τά δ’ έκεϊθεν παρακαθήμενα καί επιτήδεια πρδ; 
τήν φύσιν αύτών έργαζόμενα περιμένουσιν άπδ 
στιγμή; εί; στιγμήν τήν έναρξιν τή; παραμυθο
λόγια;. Οταν στ.μάνη ή ώρα ή πρεσβυτέρα ή έπι- 
τηδειοτέρα τών γυναικών άρχεται τοΰ έργου χαι- 
ρετώσα τούς παρισταμένους καί τά; περιις-αμένα; 
καί προδιαθέτουσα περί τής άληθείας ή μή τοΰ 
διηγουμένου (1) (ήταν καί δέν ήταν μιά φορά κ’ 
εναν καιρό). Πάντως δέ καί πάσαι άκουουσι μετά 
πολλή; τή; προσοχή; καί σιωπής. Ταύτην μετά 
τδ τέλος διαδέχεται έτέρα ή άνήρ. Οΰτω καϊ χω 
ριστά έν άλλω χρόνω μ.όνοι ή μετ’ άλλων, δύο η 
τοεϊς, μεταδίδουσιν άλλ.οις τά παραμύθια τά τε 
έκ παραδόσεω; καί άλλα ένίοτε προςθέτουσιν έ- 
παυξάνοντε; οΰτω τδν άριθμδν αύτών' έκαστος 
δέ δίδει αύτοΐ; τδν συνήθη γλωσσικόν καί διηγη 
ματικδν χρωματισμόν.

Αν θελήσωμεν ηδη νά γνωρίσωμεν τήν φύσιν 
καί τδν χαρακτήρα παντδς έθνους άναμφίλεκτον 
ότι πρδ; τοΰτο τά μέγιστα συντελούσι καί οί 
μύθοι, ώς έν άρχή είπομεν. Τήν άλήθειαν ταύ 
την πάς τι; δύναται νά διίδη καί δέν νομίζομεν 
άνσγκαϊον πρδς ύποστήριξιν ταύτης ν’ άναφέρω- 
μεν όσα σοφοί άνδρες τής Εύρώπη; περί τούτου

(1) Vorredc zu den Kinder-und Hausmarcben. 

Auflage 6. 1 830 S. I.XVII.

(2) Πρβλ. Griecbis. u- Alb. March v. Ilahn. erst. 

Band. S. Cl.

(5) Griechische nnd Albanesisehe Marchen, ge- 

sammett, iibersetzt und erlauter von I. G- v. Hahn, 

k. k- cousut fur dasostliclie Grieebeland. (2 Band.) 

Leipzig, 1X64· Ό πολυμαθή; καί σοφό; J. Ilahn έν 

τή συλλογή ταύτη προτάσσει τοΰ; τή; Ηπείρου μύθου; 

(σελ. 63—268 τοϋ πρΛτου Τόμου) τεσσαράκοντα οκτώ 

τόν αριθμόν καί τρεΐ; ετέρου: δνομαστί έν τω διυτέρω σελ- 

62—64 70—7ί)· ίτι δέ ή πολύπαθη; "Ηπειρος έγέ

νετο ποοςφιλέ: αντικείμενον αύτώ πρός φιλολογικήν έρευ

ναν δεικνύει τό πολύτιμον καί ογκώδες αύτοϋ σύγγραμμα 

Albonesische Studien (Heft- III) lena 1854 έν ώ έκ

το: τών περί τή; αλβανικής γλώσσης έρευνών τον καί τής 

προςπαθείας τοϋ ν’ άποδείξη οτι οί νΰν ’Αλβανοί ίνε αύτδ 

τοΰτο οί αρχαίοι Πελασγοί πραγματεύεται μετά πολλής 

τή; επιτυχίας καί περί πολλών άλλων γεωγραφικών καί 

ιστορικών τή: ’Ηπείρου ζητημάτων. Ώς Ηπειρώται καί 

ώ; πλεϊστα ώφεληθέντες έν ταϊς περί ’Ηπείρου μελέταις 

ήμών έκ τών συγγραμμάτων αύτοϋ έκφράζομεν νΰν πρώτον 

δημοσία τήν πρδ; τδν άχάματον τούτον άνδρα ε·’·γνωμοσύ · 

νην ήμών.

Theil. S. 175 κεφ. τοΰ ίδιου συγγράμματο;) 
έχρησίμευσεν ού μικρά άφοομή καί έλατήριον εί; 
τήν τοΰ παρόντος έργου έπιχείοησιν, τήν άνά 
χεΐρας συλλογήν.

II συλλογή ημών φέρει μόνον Ηπειρωτικά πα
ραμύθια’ προςεπαθήσαμεν δέ και ένταϋθα νά μεί- 
νωμεν συνεπείς πρδς εαυτού; άκολουθοΰντε; τήν 
έν τή συλλογή τών ασμάτων διαχαραχθεΐσαν 
όδδν, δι ή; προςπαθούμεν δσον τδ δυνατόν νά 
διατηρώμεν πιστώ; κατά τε τδ περιεχόμενο*  καΐ 
τήν γραφήν άνέπαφα τά παρά τοϊ; Ηπειρώται; 
δημοτικά προϊόντα.

Τρία δέ δλα βιβλία άπαρτίζουσι τήν συλλογήν 
ήμών, τδ πρώτον καί δεύτερον τών όποιων πε
ριέχει Παραμύθια καί μικρού; τινας περί τδ τέλο; 
μύθους, μετ’ επιμυθίων, τδ δέ τρίτον καί τελευ
ταίου σημειώσει; παρεκβατικά; έπί τε τή; ουσία; 

τών μύθων καί τών έν αύτοΐ; ηθών και έθίμων, 
δεισιδαιμονιών καί προλήψεων μετά παραλληλισ
μού πρδς τούς ύπδ τού Halin έκδοθέντα; καί πρδς 
τήν άρχαίαν μυθολογίαν τών Ελλήνων, έν τέλει δέ 
προςτίθεται Γλωσσάριον Ηπειρωτικών λέςεων τών 
έν τή συλλογή ταύτη και εί; τά στόματα τοΰ 
λαοΰ φερομένων δυςλήπτων καί σπανίων.

Η δέ οικονομία τέλ,ο; έκρίναμεν καλδν καί ά- 
ναγκαϊον νά γείνη οΰτω; ώστε ή μέν ΰλη νά τα- 
χθή κατά περιοχά; καί χώρα; τής Ηπείρου, νά 
έπιφυλαχθή δέ ή κατ’ ειδο; διαίρεσες έν τινι τοΰ 
τρίτου βιβλίου πίνακι.

Εκ τής υπδ πολλών ήμετέρων τε καί ξένων γε
νομένη; επιδοκιμασία; τή; συλλογής τών κατ’ ΙΪ 
πειρον δημοτικών ασμάτων ένθαρρυνόμενοι προ- 
βαίνομεν ήδη θαρραλεώτερον εί; έκδοσιν καί τής 
συλλογή; ταύτη; και έλπίζομεν ότι θά κατορθώ- 
σωμεν έντδς ολίγου νά φέρωμεν εί; πέρα; καί συλ
λογήν τών παρά τοϊ; Ηπειρώται; παροιμιών.

Διά τού τρόπου τούτου καί ήμεϊς νομίζομεν 
ότι άποτίομεν τή πατρίδι μικρόν φόρον ευγνω
μοσύνη; άνθ’ ών παρ’ αύτής έλάβομεν καί άλλοι 
τών Ηπειοωτών θά σπεύσωσι τάς τοΰ πρώτου έρ
γου έλλείψεις ν’ άναπληρώσωσι. θά δοθή δ’ ϊσως 
άφοομή καί άλλοι; άλλων έπαρχιών νά στρέψωσι 
τήν προςοχήν των καί είς τά περιφρονούμενα νύν 
κατά δυστυχίαν δημοτικά τού Ελληνικού έθνους 
προϊόντα.

Γ. X. ΧΑΣΙίΓΓΙΙΣ..

Εν Αθήναι;, κατά Μάϊον τοΰ 1866.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ.

ΕΜΜΕΤΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ

Ύηό Μ. ΑΝ4ΡΕΑΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ.

'Ο δέ “Εκτωρ στ ’Αλεξάνδρου εύθυς τρέχει τήν οικίαν, 

Γήν όποίαν εϊχε χτίσει, μ' ίσους ήσαν είς τήν Τροίαν 

’Αρχιτέκτονας, ό Πάρις, εις αύλ.ήν διηρημένην, 

Κα! εις θάλαμον, κίάνδρώνα, χα'ι λαμπρότατα κτισμένην, 

Εΐ; τοϋ “Εκτορος πλησίον, χ’ είς τόν οϊκον τοΰ πατρό; του, 

Στήν άχρόπολιν επάνω. Είς αύτήν ό άδελφός του 
Έμβηκε, καί ενα δόρυ πηχών ένδεκα κρατούσε, 

1 ού δποίου ή χάλκινη αιχμή ακτινοβολούσε. 

Μέ χρυσόν δεμένη κύκλον στδ μακρύ κοντάριόν του· 

Προχώρησα; ό ανδρείο; μέσα εί; τόν θάλαμόν του, 

Τόν εύρήκε κιάσχολεϊτο καθαρίζων τ’ άρματά του, 

Τήν κυκλοτερή άσπίδα, τδν ώραΐον θώρακα του, 

Κ ’ έδοχίμαζε τά τόξα. Ή δ’ ’Αργεία του 'Ελένη, 

Μεταξύ θεραπαινίδων καί έκείνη καθημένη, 

Γαΐ: έμοίραζε τά έργα. Εί; αύτδν τό Βλέμμα ρήξας 

Μέ σκληρούς δ “Εκτωρ λόγους τόν ώμίλησ' έπιπλήξας.

Εϊναι, άθλιε ! σχληρότη; νά φυλάττης τδν θυμόν σου· 

Έχβα τήν φθοράν νά ίδη; έξω τών συμπολιτών σου, 

Οποϋ πίπτουν πολεμοϋντες γύρω, στήν Τρωάδα δλην 

Δι’ εσέ π’ άναύει τόσος πόλεμος περί τήν πόλιν. 

Μολαταύτα, σκληρέ Πάρι, καλές είσαι νά ύβρίσης, 

Λν κανένα στρατιώτην ήθελε παρατήρηση; 

θέλοντα τδν σκληρόν Άρην καί τάς μάχας νά άφήση· 

Άλλά σήκου πρίν τήν πόλιν δ έχθρδς τήν πυρπόληση.

Ό ’Αλέξανδρος είς ταύτα τδν άπήντησ’ ό ώραϊος· 

Δέν τ’ άρνοϋμαι, θείε “Εκτωρ, μέ έπέπληξας δικαίως· 

Πλήν ν’ άποκριθώ νομίζω δίκαιον, καΐ άιουσόν μου- 

Οχι τόσον διά πάθος κατά τών συμπολιτών μου 

Κάθομαι είς τδν κοιτώνα, όσον πρδς παραμυθίαν, 

Επειδή μοϋ καταθλίβει πικρά λύπη τήν καρδίαν 

Κ’ ή συμβία μου άκόμη, “Εκτωρ, διεγείρουσά με, 

Μέ γλυκείς, θελκτικού; λόγους τώρα έρεθίζουσά με, 

Μ’ άναψε τδ αιμα δλον εις τδν πόλεμον νά δράμω- 

Ναί! τό βλέπω δέν μπορούσα καλκιώτερα νά κάμω*  

Στέφει ή θεά ή Νίκη άμοιβαίω; τήν ανδρείαν- 

Πρόσμεινε λοιπόν ολίγον νά ’νδυθώ τήν πανοπλίαν- 

*11 σύ ύπαγε, χιάμέσως τό κατόπι σου θά τρέξω, 

Κα’· ελπίζω σέπροφθαίνω, πρίν έκβής τήν πόλιν έξω.

ΕΪπεν· ό δέ μέγα; “ Εκτωρ σιωπών εί; ταΰτα μένε·.· 

Μέ ήδεΐ; δέ τότε λόγους τόν ώμίλησ’ή 'Ελένη-

Σεβαστέ άνδράδελφέ μου, έμοΰ τής αδιάντροπου 

Τής αιτίας τόσων φόνων, τή; αίσχρα; χαί καχοτρόπου ! 

Ώ ! εκείνην τήν ήμέραν ποϋ ή μήτηρ μ’ έγεννοϋσε, 

Σφοδρά θύελλα άνέμου είθε τότε νά ό·ρμοΰσε, 

Κ’ εί; βουνδν, ή είς θαλάσσης κύμα νά μέ εϊχε ρηξειν. 

Καί τδ χύμα, πρίν συμβώσιν αύτά νάθελε μέ πνίξειν. 

Άφοΰ πλήν αύτά νά γένουν τ απεφάσισεν ή τύχη, 

Άνδρα άνδρειότερόν του καν νά εϊχα επιτύχει, 

Νά ήσθάνετο τά; ύβρεις τοϋ λαοϋ, καί τήν αισχύνην 

Άλλ’ αύτδ; μ' αύτά; τάς φρένα; αιωνίως θέλει μείγειν, -
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’Απ’αύτήν τήν άφροβυνην πώποτε αυτός δέν παύει, 
Καί προβλέπω, ΟάλΟρ ώρα, τά επίχειρα θά λάβη. 
Άλλα εμβα, θείε "Εκτωρ, χάθησον σ’ αύτόν τόν θρόνον 
Βλέπω μ’ εντροπήν τό πλήθος και τών μόχθων και αγώνων, 
Τού; οποίους υποφέρεις διά τήν αναισχυντίαν 
Και έμοϋ, και διά τούτου τήν φριχτήν παρανομίαν, 
Δι’ ήμας φεϋ ! τους οποίου; μας έπλάκωσ’ οργή θεία, 
Και ή μνήμη μα; Οά μείνη και αισχρά, και αίωνία· 

'όχι, άπεκρίθ’ ό "Εκτωρ, ω Ελένη, δέν καθίζω' 
Κλίσιν πρός έμέ χΐάγάπην οτι εχεις τό γνωρίζω' 
'Π καροίά μου πλήν βοάζε: εί; τήν μάχην νά δομήσω, 
ΙΙρός βοήθειαν τών Τρώων αφειδώς νά πολεμήσω. 
Μέ ποθούν νά μέ ϊδώσιν. Συ δ’ εις τούτου τ-ήν καρδίαν 
Τόλμην έμπνευσον. Άς οράμη πριν έκβώ άπό τήν Τροίαν. 
Στήν οικίαν πετώ τώρα νά ίδώ τήν σύζυγόν μου. 
Τους οικιακούς μου δλους, καί τόν φίλτατον υίόν μου' 
Ζωντανός έγώ δέν ςεύρω έάν εχω νά γυρίσω, 
Ή τό σώμα μου άν μέλλω εις του; 'Αχαιού: ν' άφήσω' 

Ταϋτα εϊπε, κ’ έν τώ άμα άπ’ έκεΐ άναχωρεϊ,
Καί εις τά Παλάτια του έφθασεν έν άχαρε"· 
ΙΙλήν δεν εϊ'ρε στήν οικίαν τήν ώραίαν σύζυγόν του, 
Αύτή πριν μέ τόν υίόν της καί τήν εύμορφον τροφόν του 
Σ’ ένα πύργον τής Τρωάδος εστε/.ε θρηνολογούσα· 
Ώ; ό ένδοξος ό "Εκτωρ εϊδεν οτι είν’ άποϋσα, 
Έστάμάτησε στήν Ούραν, καί τά; κόρα: έρωτα,

Ποΰ έΐναι ή Ανδρομάχη, νά τόν εϊπωσι ζήτα, 
Είς κάμμίάν της άνδραδέλφην πάγησε, ή συννυμφάδα, 
’Π νά δυσωπήσ’ υπήγε μέ τάς Τρώας τήν Παλλάδα· 
Τήν αλήθειαν νά τόν είπόυν τάς προστάζει καθαράν.

« Ούτε εις τά; συγγενείς υπήγε, τήν αλήθειαν φανερόν 
"Ακουσον, άφοϋ προστάζης, άλλά ούτε προσφοράς 
Στον βωμόν προσφέρει τώρα ’Αθηνα; τής τρομερά;, 
Άπεκρίθη ή φρόνιμη οίκοφύλας ή πιστή, 
Άλλ' ώς ίχφρων είς τό τείχος Άνδρομάχ’ ή σεβαστή, 
"Ετρεξε κ’ έ<πεπ)ηγμένη, ή τροφός μέ τόν υίόν, 
"Αμα έμαθαν τήν νίκην τήν λαμπράν τών Αχαιών, 
Τών δέ Τρώων μα; τήν ήτταν τήν δεινήν καί τρομερόν.

Μόλις ήκουσεν δ "Εκτωρ τήν πιστήν οικοκυράν, 
Κι’ άπό τήν οικίαν έξω ώρμησε στάς άγυιάς, 
Έδραμε τόν αυτόν δρόμον κ’ έφθασε εις τάς Σκαιάς, 
’Απ' αύτάς στόν κάμπον έξω ένώ ήτο νά χυθή. 
Έτρεξεν ή ’Ανδρομάχη άντικρύ του νά έλθή, 
Ήετίωνος θυγάτηρ, τ1 άνακτος τής Κιλικίας, 
Καί κατοίκου τή; δασώδους θήβη; τής Ύποπλακίας. 
Άπ' αύτόν έλαβ’ δ "Εκτωρ λαμπράν προίκα καί πλουσίαν, 
Μέ αύτήν τήν Άνδρομάχην τήν φιλτάτην του συμβίαν. 
Τόν απάντησε στά; πύλας μέ αύτήν της τήν τροφόν, 
"Ητι; έφερνε στόν κόλπον τόν μονάκριβόν του υίόν 
~Ητο εύμορφον τό βρέφος, σάν αστέρας φαεινός, 
Καί Σκαμάνδριον τόν κράζει ό πατήρ ό ποθεινό; 
Άστυάνακτα οί άλλοι Τρωαδΐται τό καλοϋσι, 
"Οτι "Εκτορα ώς τείχος τής Τρωάδος θεωροϋσι. 
Τό κυττάζει ό ανδρείος καί σιωπηλός γέλα, 
Δακρυσμένη ή Ανδρομάχη πλησιάζει, τοΰ μίλα

Άφοϋ τούσφιξε τήν χεϊρα, α ‘II μεγάλη σου ανδρεία 
Τοϋ θανάτου σου Οά γείνει, φιλοκίνδυνε, αιτία ! . 
Δέν λυπασ' αύτό τό βρέφος καί έμέ τήν άτυχή ! 
Χήραν Οέ νά μέ άφήστ,ς γρήγορα τήν δυστυχή !

Οί εχθροί θέ νά δρμήσουν, όλοι νά σέ θανατώσουν 
Πλήν κ ’ έμέ, έάν σέ χάσω, είς τόν "Λ3ην ας μέ δώσουν 
Άν ό θάνατο; σ' άρπάξη, τί παρηγοριά άλλη 
Θά μοϋ μείνη, παρά λύπη αίωνία καί μεγάλη.
Ή ταλαίπωρο; δέν έχω ή πατέρα ή μητέρα, 
Μοϋ έσκότωσ' ό Πηλείδης τόν γλυχύτατον πατέρα, 
"Οτ' έπόρθησε τ-ήν θήβην τήν μεγάλην καί λαμπράν 
Δέν τόν σκύλευσ’ άπό σέβας, άλλ’ έπάνω εϊς πυράν, 
Τόν κατέκαυσε μέ ύλην τήν καλήν του πανοπλίαν, 
Τοϋ άνήγειρε μνημεϊον κ’ εΐ; αύτό μιάν συστιχείαν 
Νύμφαι αί δρεστιάδε; τούκαμαν άπό πτελέας, 
Πλατυφύλλου; καί δασώδεις, Χχάπό λυπηρά; ιτέα;. 
Τού; ίπτά δέ τούς υίού; του τοϋ αθλίου μου πατρός, 
Διά μίας στάς ποίμνας μέσα τούς έφόνευσ’ ό σκληρό;. 
Τήν μητέρα μου δέ μόνην, άφοϋ εφερε στήν Τροίαν, 
Τήν απέλυσε μέ λύτρα, μέ εξαγοράν πλουσίαν, 
Καί έπέστρεψε στήν Θήβην, είς τά; πατρικά; εστίας, 
Καί Βασίλισσα, ώς πρώτα, ήτο τή; Ύποπλακίας. 
Πλήν τήν χτύπησε καί τούτην τής Άρτέμιδο; ή χεϊρα, 
Κ ιορφανήν κχάπό τούς δύο μ’ έκαμεν ή σκληρή μοίρα. 
'Εσέ, φίλτατέ μου "Εκτωρ, έσέ πλέον καί πατέρα, 
Έσέ, έχω σύμβιόν μου, άδελφόν μου καί μητέρα. 
Εύσπλαχνίσου μας, μήν κόμης τόν υίόν σου ορφανόν· 
Εϊς τόν πόλεμον μήν εκβης, τόν σκληρόν και τόν δεινόν 
Μεϊν’ αύτοϋ στόν Πύργον πάνω, κ’ εις τήν άγριαν συκήν 
Σύναξε τού; Τρωαδίτας, κ' έφοδον τήν εχθρικήν 
Πρόσταξέ του; ν' αποκρούουν δτι χαμηλόν πολύ 
Είν’ έκεΐ τό τείχος έλο, κώ έχθρό; μα; άπειλεϊ. 
Ή τε προτροπή τοϋ μάντου, ή άνδρία τού; κινοϋσι, 
Ήδη τρις έκεΐ άπάνω ώρμησαν νά άναδοϋσι, 
Μέ τούς Αιαντας τού; δύο, μετά τοϋ Ίδομενέως, 
Μέ τού; δύο τούς ’Ατρείδα;, καί υίόν τόν τοϋ Τυδέως.

Ταϋτα εϊπε, καίό "Εκτωρ δ γενναίο; της λαλεϊ 
■ι "Ολ’ αύτά πικρώς μέ θλίβουν, ’Ανδρομάχη μου καλή 
Πλήν, άν φύγω τού; κινδύνου;, δέν θέλει μέ ονειδίζουν 
"Ολ' οί Τρώες χή Τρωάδες, κ’ώς δειλόν νά μέ υβρίζουν ; 
'Έμ.αθα νάμα: γενναίο:, ναμαι πρώτο; εϊ; τήν πάλην, 
Νάποκτώ εί; τόν πατέρα κείς έμέ δόξαν μεγάλην. 
‘Π ψυχή μου μοϋ προλέγει. ·< Μ>ά ημέρα θά έλθή, 
Ποΰ ό Πρίαμος, κή Τροία, κ)δ λαός του Οά χαθή. · 
Άλλά δέν λυπούμαι τόσον δι’ αύτόν μου τόν πατέρα, 
Ή διά τού; Τοωαδίτας, και Έκάβην τήν μητέρα, 
Δέν μέ θλίβουσιν, οί τόσοι αδελφοί οί τρυφεροί, 
"Οσους Οέ νά θανατώσουν οί έχθροί μας οί σκληροί. 
"Οσον θλίβομαι φιλτάτη, δι’ εσένα τήν άθλιαν, 
Άν κανείς έκ τών έχθρών μας σύρη σε σ’ αιχμαλωσίαν 
Άν στό Άργος δρυλωμένη σέ προστάζουν νά υφαίνης, 
Κ’ εΐ; τήν Μεσσηίδα βρύσιν κ' Ύπερείαν νά πηγαίνης· 
Κανείς, τότε, σάν σέ ίδη δακρυσμένην καί άθλίαν, 
’Ανδρομάχη θέ νά εϊπη, νά τήν "Εκτορο; συμβίαν, 
"Οπου άριστος στους Τρώας εϊχε πάντα τά πρωτεία, 
"Οταν έπολιορκεΐτο ή ΰψίπυργος ή Τροία. 
Ταϋτα, Ανδρομάχη, τότε κανείς βέβαια θά εϊπη. 
Καί θ’άνάψη στήν ψυχήν σου φλογερά καί νέα λύπη, 
"Οτι χ άθηκε δ "Εκτωρ ποϋ σ’ έφύλαγ' έλευθέραν, 
Κιάπεδίωχν ’ έκ τής Τροίας τής δουλείας τήν ήμέραν. 
Άλλά άμποτε στήν μάχην οί έχθροί μας νά μέ φάγουν, 
Πριν ακούσω εϊς δουλείαν ’Ανδρομάχη νά σέ ‘πάγουν »

Ταϋτα εϊπε, καί άπλόνει τόν αγαπητόν υίόν του
Εις τας χεϊράς του νά πάρη· Πλήν αύτό εϊ; την τροφόν του 
"Ολο έντρομο γυρίζει, κ’ εις τά στήθη της έχυθη· 
Τοϋ πατέρα του τήν οψιν χαί τά όπλα έφοβήθη, 
Καί ό τρίχινος δ λόφος ποϋ έπάνω κυματίζει 
Είς τήν περικεφαλαίαν τό ανήλικο φοβίζει· 
‘Ή σεβάσμιός του μήτηρ κ>δ πατέρας του γελά 
Καί τήν περικεφαλαίαν δποϋ άκτινοβολά 
Έχβαλε, στήν γην τήν θετει καί τό πιάνει τό χαοεύει. 
Τρυφερά καταφιλεΐτο, κ’ εις τάς χεϊράς τό χορεύει. 
Μετά τοϋτο τό ίψόνει, κ’ εύχεται άπό καροίας,

Ζευ, καί σείς θεοί οί άλλοι της πατρίδος αουτής Τοοίας, 
Εϊθε τούτος δ υίός μου σάν έμέ νά άριστεύη, 
Κ ’ ισχυρός εϊς τήν Τρωάδα κ ’ ένδοξος νά βκσιλεύη, 
Νά γυρίζη άπ’ τήν μάχην όλος σκύλα φορτωμένος, 
Κι’ άπό μένα πολίι πλέον νά γενή ανδρειωμένος, 
Καί νά χαίρετ’ ή καρδία τής αγαπητής μητρός του. 
Δεηθείς αύτά δ "Εκτωρ ν’ άπολαό.ση δ υίός του, 
"Εδωχε στόν σύζυγόν του τό άγαπητό παιδίον 
Εις τοδς κόλπου; της τό δέχθη χαί γέλα μετά δακρύων.

Αισθανθείς σ’ αύτό δ "Εκτωρ όξϊύν πόνον τήν χαδεύει, 
Τρυφερά τήν άγκαλιάζει μετ’ αϊτό τήν συμβουλεύει, 
Καί τής λέγει, άχριβή μου ’Ανδρομάχη, μή λυπήσαι 
Πρόωρα μή με φονεύση δ έχθρό; μας μή φοβήσαι. 
Πλήν θνητός κανείς νά φύγη δέν μπορεί άπό τάς χεϊράς 
Ή δειλός είτε ανδρείος τής άνθρωποφόνου μοίρας· 
"Γπαγε, ώ Ανδρομάχη, συ κυβέρνα τήν οικίαν 
Έγώ πρέπει νάγρυπνήσω τήν πατρίδα μας τήν Τροίαν. 
Τήρα τάς θεραπαινίδας· ή άοράχτη, τδργαλεϊον 
Εϊναι εργον, ώ φιλτάτη, σας τών γυναικών τών θείων.

Ταϋτα εϊπ ’ δ θείος Έκτωρ καί τήν περικεφαλαίαν 
' Απ’ τό έδαφος έπήρε τήν ίππόλοφον χιόιραίαν 
*Η συμβία του οέ πάγει εις τόν οϊχον σιγανά, 
Μέ τά δάκρυα στά μάτια, καί γυρίζουσα συχνά. 
Εις τοϋ "Εκτορος ώς φθάνει τήν βασιλι κήν οικίαν 
Κ ’ ηυρε τάς θεραπαινίδας, τάς χινεϊ εις θρηνωδίαν 
Καί τόν "Επτορα στόν οϊχον ζωντανόν θρηνολογοϋσι 
Μήν έλπίζουσ έκ τής μάχης έπιστρέφοντα νά ’δοϋσι, 
Νά μπορέση νά γλυτρώση άπ’ τών ’ Αχαιών τάς χεϊράς.

»-

ΟΠΟΙΑ. ΤΙΣ ΕΙΝ ΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ
ή

ΠΕΡΙΗΓΙΙΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑΟΥ ΜΠΟΝίΙ (I)

Από τή; κρεμαστή; γεφύρα; μετέβημεν είς έ- 
πίσκεψιν φιλανθρωπικού τίνος καταστήματος, έν 
ώ διαιτώνται καί εκπαιδεύονται δωρεάν εκατόν 
«τωχά παιδία. ό γενναίο; ιδρυτής, γάλλος τδ 
γένος, έκληροδότησεν είς τό κατάστημα τούτο 
«ατόν πεντήκοντα χιλιάδας δολλάρια.

0 Νιαγάρα; περιέχει άφθονον ύλην ει; πολλάς 
Χαΐ ποικίλας συγκινήσεις. Οΰτω καί είς ήμάς έ- 
~εφυλάσσετο θέαμα πολλώ μάλλον αλλόκοτου καί 
ζωηρότερου ίσως τών άλλων, τδ θέαμα τού Table

(I) Συνέχεια άπό φυλλαβ. 89.

~" "" . ........................ ·

Rock, κειμένου ύπδ τδν κύριον καταπακτήν καί·
μετά τδ Άντρον των ίινίμων.

Περί τήν έννάτην τή; πρωία; ώραν ήμεΟα 2τοε- 
μοι είς εκδρομήν, ό ήλιος ήκτινοβόλει έν πάση. 
αύτοϋ τή λαμπρότητι, μεταδίδων ζωήν καί χα
ράν είς τήν έζυπνώσαν φύσιν. 0 δέ ταγματάρχης 
ήτο τόσον εύθυμος ώστε έσύριζε τδ έΟνικδν έμβα-- 
τήριον τών Αμερικανών « Yankee doodle.»

ό ’Αρθούρο; προετοίμασα; τά τής ύποκαταρ- 
ρακτείου έκδρομή; ήλθε καί αύτδς, καί οΰτω; δ- 
λοι όμοϋ έπιβάντε; μικρού άκατίου διε-λεύσαμε*·  
si; τήν αντίπεραν όχθην, οθεν μακοά κλίμας α
νάγει εις τήν κορυφήν υψηλού βράχου, άπδ τού· 
οποίου καθοράται ό υποκείμενο; ποταμός.

Ο: έπιθυμούντε; ν’ άποφύγωσι τήν διά τής κλί
μακας άνοδον δύνανται, άντί μικρά; άμοιβή;, ν 
άναιωρηθώσιν έπί λεωφορείου αεροπόρου παρα
πλήσιου πρδς τδ ύπαρχον έν τώ ξενοδοχείο» τής 
πέμπτη; παρόδου. Ει; τδ λεωφορείου τούτο άνέβη- 
μεν καί ημείς έπιθυμοΰντες νά δοκιμάσωμεν βλας 
τά; έγχωρίου; τέρψεις. ’Εκείθεν διά γεφύρα; διέ- 
βημεν εί; τήν νήσον τής Αίγό;. Παράδοξον πράγμα 
πώ; ί νήσο; αυτή, καί τοι κειμένη μεταξύ τών 
δύο καταρρακτών, άνθίσταται είς τοσοϋτον σφο- 
δράν σύνθλιψιν ! ούχ ήττον δμω; έκ τών άπδ και
ρού είς καιρδν άποκοπτομένων έξ αυτής βράχων 
δύναταί τι; νά προίδη δτι ίν μια τών ήμερών β 
χείμαρρο; θά καταβάλη τδ εί; τήν ορμήν αύτοϋ 
άνθιστάμ.ενον προτείχισμα.

Η νήσος τής Αίγδ; μέ τού; ευώδεις αύτής ανθώ
να;, τά σύσκια δάση, καί τά; ψαμμοστρώτους 
αύτή; δενδροστοιχίας, έν αίς περιδιαβάζει τι; ε
ποχούμενος είναι τι μαγικόν, ώς oaot; έν μέσφ τής 
αβύσσου. Καταβάντε; έπειτα τής άμάξης έπορεύ- 
θημεν είς τήν καλύβην γιγαντοσώμου τίνος μαύ
ρου, έκπληρούντος χρέη οδηγού είς Table Rock. 
0 φοβερός ούτο; Αφρικανό;, άλλος Πλούτων, ά
φοΰ μά; ένεδυσε μάλλινου; χιτώνας, έπενδύτας 
κηρωμένου;, καί πίλου; παρόμοιας ύλης, τών ο
ποίων οί πλατείς γύροι έφθανον μέχρις ώμων, μάς 
είσήγαγεν είς τδ ώντρον τών ανέμων διά κλίμα- 
κο; σχεδόν ορθίως στηριζομένης έπί τοΰ βράχου.

— Κύριοι, εϊπεν ήμϊν ό οδηγός, έδώ ό άήρ δυ- 
σκόλω; κυκλοφορεί ενεκα τής λεπτοτάτης βρο
χής, -ητι; προέρχεται έκ τού καταρράκτου. Οθεν 
κάμετε δ,τι έγώ, καί κοιλάνα; τάν χεϊρα εφερεν 
αύτήν πρδ τού στόματος.

Τδν έμιμήθημεν, άλλ’ ούχ ήττον έμέ έστενο- 
χώρει μεγάλως ή έλλειψις τοϋ άέρος’ μοί έφάν»
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& δτι καί ό ταγματάρχη; μετά τοϋ Αρθούρου 
δέν ήσαν εί; καλλητέραν κατάστασιν. Μόνο; ό 
γαύρος ώ; άλλο αμφίβιον ζώον, έμενεν απαθέστα
το; καί ατάραχος ώσεί εύρίσκετο εις τδ δωμά

τιό*  τοο,
— Εισθε, κύριοι, έτοιμοι διά νά μέ άκολουθή- 

a-ntt;
Λπζντες άπεκρίθημεν καταφατικό»; καί υπερνι

κά,σαντε; την σωματικήν αδυναμίαν καί τδ ψύ- 
χο; τδ προερχόμενου έκ τή; λεπτή; βροχής, ήτις 
συγκεντρουμένη κατε'ροεεν άπδ τών ενδυμάτων 
μα;, προέβημεν διά μέσου τοϋ ζοφερού σκότους, 
4i*i  τοϋ καταπληκτικού πατάγου τών καταρ
ρακτών, οιτινε; ίβρόντων ώ; έκατδν τηλεβόλα, 

μέχρι τοϋ άντρου τών άνεμων.
Γυνή τις πρδ πολλών ήδη ετών έπισκεφθείσα 

τδ Table Rock εκφράζεται περί αύτοϋ οΰτω πως. 
«,Ματαία πάσα προσπάθεια πρδ; περιγραφήν τοΰ 
μέρους τούτου και τών συγκινήσεων τάς οποία; 
προξενεί ! ΓΙόθεν τάχα αισθανόμενα τόσην ηδο
νήν, καταβρεχόμενοι άπδ τά υδ*τα  τοϋ καταρ · 
ρφκτου, ίκκωφευόμενοι άπδ τδν διηνεκή αΰτοϋ 
πάταγον, καί μετ’ αγωνίας άναπνέοντες έν μέσ<ρ 
τής υγρά; έκείνη; άτμοσφαίρας τή; συνισταμέ- 
νης μάλλον έξ ΰδατος παρά έξ άέρος ! Καί δμως 
είναι ήδονή καί τοιαύτη οποίαν, έγώ τουλάχιστον, 
οΰδέποτ άλλοτ*  άπεγεύθην. ’Επανηλειμμένως έ- 
πλησιάσαμεν εις τήν είσοδον τοϋ τρομεροϋ τού
του σπηλαίου (τοϋ άντρου τών ανέμων), άλλά δέν 

ήδυνήθην νά είσέλθω εντελώς, ώ; τοεϊ; τών συν
τρόφων μου, διότι μοί άπεκόπτετο δλοτελώ; ή 
αναπνοή, καί τόσον άλγος ήσθανόμην εις τδ στή
θος,· ώστε ή περιέργεια μου, καί τοι μεγίστη, δέν 

μοί παρέσχε τήν δύναμιν ΐνα υπερνικήσω τού; φυ
σικού; πόνους. Τδ παρά τοί; αρχαίοι; φημιζόμε
νου σπήλαιον τοϋ Αίολου δέν θά ητο, πιστεύω, 
μέγα πράγμα συγκρινόμευον μέ τοϋτο. »

•’Αλλ’ άν ή κυρία αύτη είχεν άρκετδυ θάρρος ή 
άρκετάς δυνάμεις ώστε νά εισχώρηση μέχρι τοϋ 
άντρου, δέν θά ήσθάνετο δύσπνοιαν, καί θά ήδΰ- 
νατο, ώ; καί ημείς, νά έμπλήση τού; πνεύμονάς 
της άέρος. ό άνεμο; τωόντι εί; τδ μυστηριώδες 
εκείνο ενδιαίτημα στροβιλίζει άεννάως, κατακλειό 
μένος έντδς αυτού ύπδ τοϋ καταρράκτου καί 
πανταχόσε περιδινούμενος. Οίον θέαμα! Διεμεί- 
ναμεν αρκετήν ώραν παρατηροϋντες τδν ΰπεράνω 
ήμών καταπίπτοντα ποταμδν δμοιάζοντα πρδς 

φδατώδνι ουρανόν.
— Κύριοι, είπεν δ οδηγός, εάν επιθυμείτε δυ·

νάμεθα νά ποοχωρήσωμεν καί περαιτέρω’ βαδί- 
ζοντες διά στενή; άτραποΰ, έπΐ ολισθηρών χαλί- 
κων καί μέχρι τή; όσφύο; βρέχόμενοι υπδ τοϋ 
ΰδατος, θά φθάσωμευ οΰτω εί; τδ χείλος κρημνού, 
τδν όποιον ούδείς μέχρι σήμερον κατήλθε, θέ
λετε νά έπισκεφθήτε τδν κρημνόν τούτον μετ έ- 

μοϋ ;
— Σέ εΰχαριστοϋμεν διά τήν προθυμίαν σου, 

είπεν δ ταγματάρχης, έγώ θά μείνω εδώ, τδ μέ

ρος μοί άρέσκει.
— Καί έγώ ωσαύτως, προσείπεν δ Αρθούρος, 

δστις τήν στιγμήν εκείνην έθεώρησε περιττήν τήν 

μακράν σκέψιν.
— Εγώ δμως, είπον πρδ; τδν αίθίοπα, θά σέ 

ακολουθήσω μέχρι τοϋ τέρματος.
— Εις τάς διαταγά; σας πρόθυμος. Βαδίσατε 

λοιπδν πρώτος, έγώ δέ έρχομαι κατόπιν διά νά 

σάς φωνάξω πού νά σταθήτε.
— ϊδού καί άλλη τοπεθεσία θαυμασία τήν 

δποίαν θά συστήσω έν ανάγκη εις τούς συμπα
τριώτη.; μου τού; έπιθυμοϋντας νά φονευθώσιν
ήδονικώς, είπεν δ ταγματάρχης ειρωνευόμενος. 

’Εβάδιζον άρκετήν ώραν δυσχερώς, δ δέ αί- 
Οίοψ μέ παρηκολούθει έκ τοΰ σύνεγγυς’ αίφνης 
έφώνησεν Sv στεντόρείον stop (στήθι), τδ δποίον 
μέ άνετίναξεν ώς ήλεκτοισθέντα. Εστην πάραυτα,
ώ; βεβαίως εικάζετε, καί ητο όντως καιρδς, διότι 
μόλις δύο βημάτων άπόστασιν άπείχον τοΰ βα
ράθρου. Τότε έπαλινδρομήσαμεν.

— Χαίρω έπί τή αίσια έπιστροφή σας, μοί 
είπεν άφελώς δ σίρ Ιάκωβο;, διότι ήρχιζον νά 
φοβούμαι μή μείνη ημιτελής ή εικών μου.

— Σάς ευγνωμονώ, ταγματάρχα, άπεκρίθην 
έγώ’ τφόντι, εικών έπιχειρισθεϊσα παρ ένδς καί 
περατωθείσα παρ’ άλλου ζωγράφου σπανίως έπι-
τυγχάνΐι.

’Αφού δ έπανακάμψαντες διά τής αυτής δδοΰ 
έπανείδομεν τδ φώς τής ήμέρας, δ δδηγδς μάς 
ένεχείρισεν έγγραφον πιστοποίησιν οτι διέβημεν 
τδν καταρράκτην. Τδ άλλόκοτον τούτο πιστό- 
ποιητικόν είναι πεποςκιλμένον εκατέρωθεν μέν διά

εικόνων παριστώντων τούς καταρράκτας έν μέσω 
δέ διά δλίγων στίχων αγγλικών έξυμνούντων τδ
μεγαλείον τοΰ θεάματος, καί μετά ταϋτα έπεται 
ή εξής πιστοποίησε; « Διά τοϋ παρόντος πιστο
ποιείται δτι δ Κ... (δείνα) μετέβη εις τδ άντρον 
τών ’Ανέμων διαβά; υπδ τδν κεντρικόν καταρρά
κτην, έπί τή; αμερικανικής όχθης καί παρά τους 
πρόποδας τής νήσου Αίγός.

«’Εξεδόθη ύπ’ έμοϋ παρά τού; καταρράκτας 
τοϋ Νιαγάρα (ίνταύθα ή ημερομηνία).

< Τ-τογ. Ν. Η. JohnsoD ιδιοκτήτης »

ή; βλέπετε, άναγνώσταί μου, τδ άντρον τών 
’Ανέμων καί τά περί αύτδ, άποτελοϋσιν ιδιωτι
κήν ιδιοκτησίαν. Πώς σάς φαίνεται τδ άλλόκο
τον τούτο πράγμα;

Εις τήν καλύβην τοϋ μαύρου δδηγοϋ εΰρομεν 
ίπανελθόντες διά ν’ άλλάξωμεν τά ένδύματά μας, 
σημειωματάριον ένθα έκαστος τών περιηγητών 
έγραφε τάς έντυπώσει; του.

0 ταγματάρχης έσημείωσεν « ενδιαίτημα ευ
χάριστος, πλήν ολίγον τι ύγρόν. » Ο δέ Αρθού
ρος έγραψεν, «Εντδς τοΰ Αντρου τών Ανέμοιν τρία 
τινα έσυλλογίσθην, τδ άντρον, τδν άνεμον, καί 
τδν άπιστον συνεταίρον μου. »

Οι καταρράκται τοϋ Νιαγάρα έγένοντο, καί 
σήμερον έτι γίνονται, θέατρον σωματικής $ώμης, 
εύκινησίας καί εύθαρσίας. Είναι πασίγνωστα τά 
κατορθώματα τοϋ γάλλου σχοινοβάτου Μπλον- 
τίνου, δστις έπί σχοινιού τεταμένου άπδ τής μιά; 
όχθης εί; τήν άλλην τοϋ καταρράκτου έξετέλεσε 
τά μάλλον Ριψοκίνδυνα άλματα. Περί αύτοϋ διη
γούνται μάρτυρες αύτόπται δτι μιά τών ήμερών 
έλαβε μεθ’ έαυτοΰ έπί τοΰ σχοινιού πύραυνον καί 
τά άναγκαιοϋντα μαγειρικά έργαλεία, καί έψη- 
σεν ώά τά δποϊα κατόπιν έφερε καί έφαγε μετά 
μεγίστης αταραξία; έν μέσω τοϋ σχοινιού, τδ δ
ποίον έκάμπτετο ύπδ τούς ρόδα; του ώς ίστδ; 
αράχνη;. Είκοσι χιλιάδες «εαταί έφωδιασμένοι 
μέ διόπτρα; καί τηλεσκόπια παρίσταντο μετά 
συγκινήσεως μάρτυρες τής παρατόλμου ταύτης 
ευκινησίας.

Τδ ρεύμα τού καταρράκτου είναι τόσον δρμη- 
τικδν, ώστε έμψυχον πλάσμα είναι αδύνατον ν’ άν- 
τιπαλαίση καί νά διασωθή άπδ τή; δρμής του. 
Πρδ έξήκοντα περίπου ετών ίνδός τι; άρχηγδς, 
έλθών εί; σφοδράν ρήξιν μετά τή; συζύγου του 
άπεφάσισε, φιλοσοφικό» τώ τρόπο», νά πραόνη τήν 
λύπην αυτού διά τή; ρακής. όθεν πρδ; πλείονα 
ανεσιν, κατεκλίνθη έντδς μικρού άκατίου προσδε- 
δεμένου μακράν τοϋ ποτάμιου ρεύματος, καί εκεί 
αφού έπιε κατά κόρον άπεκοιμήθη περιπτύσσων 
εις τάς άγκάλα; του τήν ήμικενωθείσαν φιάλην. 
Ουδέ λύπας πλέον ουδέ σύζυγον έσκέπτετο, πλήν 
εκείνη βλέπουσα πόσον εύκόλως δ άνήρ της έ- 
λησμόνει τάς οικιακά; θλίψεις, άπεφάσισεν ή άθλια 
νά έκδικηθή έκδίκησιν στυγεράν. ’Απέκοψε τδ 
σχοινίον καί άπώθησε τδ άκάτιον πρδ; τδ ρεύμα

— Τπαγε νά πίης, είπεν ή θηριώδη; σύζυγος, 
μίαν καί τελευταίαν άκόμη δόσιν. '

Τδ άκάτιον έπί τινα χρόνον επλευσεν ήρέμα φε’- 
ρόμενον υπδ τοϋ ρεύματος, άλλ’ ύστερον διά μιδ*  
έσείαθη μετά τοσαύτης δρμής, ώστε δ ίνδό; έξυ- 
πνήσας άνωρθώθη πάραυτα ώ; δι’ ελατηρίου »*  

νηθεί;. Δι ένδς βλέμματος κατεπείσθη δτι άνω- 
φελής άπέβαινεν οίαδήποτε πρδς σωτηρίαν προσ^ 
πάθεια’ μία μόνη παρηγορία τώ άπέμενεν, ή φιά
λη’ τήν έδραξε λοιπδν καί υπολογίσας τδν ύπο- 
λειπόμενον καιρόν έπιεν οΰτως, ώστε νά μή μείνη 
μήτε ρανί; μέχρι τής στιγμή; τοϋ θανατηφόρου 
άλματος, όρθιο; καί τού; οφθαλμού; άτενίζων 

πρδ; τδν καταρράκτην έπιε μέχρι τοϋ χείλους τής 
αβύσσου’ καί δτι ή λέμβος όπερπηδήσασα τούς, 
βράχου; κατέπιπτεν εί; τδ αχανής, δ ίνδδ; άκόμνί 
καί τότε ίστατο όρθιο; καί διά τών χΐιρών συνέ-» 
σφίγγε σπασμωδώς τήν φιάλην τήν δποίαν, ώς 
υστάτην παρηγοριάν, έκένωσε μέχρι τρυγδς πριν 
άποθάνη. ·

ϊδού τωόντι θέμα άντάξιον τοϋ οίστρου τβν 
βακχικών ποιητών, ίάν υπάρχωσι άκόμη τοιοϋτοι»

Αλλά τδ περιεργότερον καί διασκεδαστικώτε»· 
ρον τών ανεκδότων τοϋ Νιαγάρα είναι άναντιό^ή’· 
τω; τδ εξής, δπερ μάς έδιηγήθη δ ’Αρθούρο;. .*·

Περί τδ 1 838 ή 1839 αί άμερικανικαί έφημε- 
ρίδες άνήγγειλαν δτι έμελλε νά τελεσθή τελειωτι
κόν πείραμα πρδς λύσιν τού πολυκρότου ζητήμαί 
το;, άν οίονδήποτε έμψυχον πλάσμα καταπίπτον 
άπδ τά ύψη τοϋ καταρράκτου έδύνατο νά έπι- 
ζήση ή όχι. Οθεν έν ώρισμένη ήμέρα πλοίον με
γάλη; χωρητικότητος φορτωμένον δλα τά γένη 
τών γνωστών ζώων — αγρίων τε καί κατοικη- 
δίων έμελλε νά παραδοθή εί; τήν φοράν τοϋ ρεύ
ματος καί επομένως νά καταπέση έντδς τοΰ φο
βερού καταρράκτου. Τιμή εισόδου εις έκαστον μ- 
τομον ώρίσθη έν δολλάριον*  πλήθος λοιπδν ά- 
μετρον συνέρρευσεν άπδ τών περάτων τής ’Αμερι,- 
κής δπω; παρευρεθώσιν εις τήν ποωτοφανή ταύτην 
καταβύθισιν δλοκλήοου τής πλάσεως, μόνον τώ 
άνθρώπου, εννοείται, έξαιοεθέντος ,

’Εκ τής πολυτλήμονος ταύτης κιβωτού τοΰ 
Νώε ήκούοντο κραυγαι, συριγμοί, ύλακαί, ν.αου- 
ρίσματα, βρυχηθμοί βληχήματα και ώρυγαί ίκχ- 
ναί νά κατασπαράξωσιν εύαίσθητον καρδίαν’ καί 
δμως πλείστοι τών παρεστώτων έγελων. ’Εκ τού
του άς κρίνη πά; τι; περί τή; άληθεία; φιλοσο
φικού τίνος αφορεσμού λέγοντος, δτι δ άνθρωπος 
γεννάται φύσει εόαίσθητο;!
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τάρχα, δτι ύπάρχουσι τφόντι βάραθρα, έντδ; τών 
όποιων δέν δύναταί τιςνά είσέλθη;

— ’Ακριβώς δέν γνωρίζω, είναι δμως άναντί^τ 
ρητόν δτι ύπάρχουσι βάραθρα έντδς τών όποιων 
ούδέποτε τις εΐσήλθεν, ώ; φερ’ ειπεϊν, τά ηφαί

στεια.
— ’Εξαιρώ τά ηφαίστεια, εΐπεν δ ’Αρθούρος, 

διότι έκεϊ καταλαμβάνει τδν κατερχόμενον ά
φευκτος ασφυξία" έγώ δμιλώ περί τών βαράθρων 
τών ούδέ πϋο ούδέ ΰδωρ πεοιεχόντων καΐ μόνον 
ένεκα τοϋ μεγάλου βάθους αύτών φημιζομένων.

— Καΐ τούτων τά πλεϊστα, είπεν εϊ; έκ τών 
παρακαθημένων, μένουσιν άνεπίσκεπτα διά τδν 
άκατανίκητον φόβον τδν όποϊον προξενοϋσιν είς 
τού; ανθρώπους, ένεκα τοΰ αμέτρητου βάθους καί 
τοϋ τελείου σκότους δπερ επικρατεί έν αύτοΐς.

— Καϊ δμω;, παρετήρησε φρονίμως δ ’Αρθού
ρος, δέν έλλείπουσι Οαοσαλέαι ψυχαί άπδ τής Α
μερικής, ένθα ή ζωή δέν λογίζεται μέγα πράγμα.

— Εχετε δίκαιον, κύριε, εϊπεν δ άλλος, άλλα 
ΐνα κατέλθη τι; εϊ; τινα βάραθρα, δέν άρκεϊ 
μόνη ή άψηφισία τής ζωής, άλλ' απαιτείται καί 
άταραξία πνεύματος τοιαύτη, οΐαν σπανίως ά- 
παντώμεν παρά τοϊς άνθρώποις" άπαιτεϊται έν- 
τελή; καταδάμασι; τοΰ νευρικού συστήματος, ός 
έκ τύχης παρευρέθην πρό τινων εβδομάδων εϊς τήν 
τολμηροτέραν έκδρομήν, άφ’ δσα; έγένοντο μέχρις 
σήμερον έν 'Αμερική, δηλαδή εί; τήν κατάβασιν 
νέου τινο; ’λμερικανοΰ εί; τδ Maelslro ω, 
περί τών λεπτομερΛν τή; όποια; θά άνεγνώσατε 
βεβαίως πολλά ε'-l τάς έντοπίους εφημερίδας" 
άλλ’ έγώ είμαι είς Τέσ-.ν νά έπανορθώσω δσα έ- 
σφαλμένω; έγράφησαν εί; τάς έκθέσει; ταύτας . 
καί νά παραστήσω γυμνήν καΐ καθαράν τήν αλή

θειαν.
— Τότε λοιπδν διηγήθητέ μα; τδ γεγονδς, 

ύπέλαβεν δ ταγματάρχης, καθόσον μάλιστα ή θέ
σις έν ή εΰρισκόμεθα εϊναι προσφορωτάτη είς 

άκρόασιν πολυκινδύνων έκδρομών.
(“Επεται ή συνέχεια.)

6τε ή δλεθρίζ ώρα έσημανεν άπαντα τά ζώα 
άφέθησαν έλεύθερα έπί τοϋ καταστρώματος, τδ 
δέ πλοϊον παρεδόθη είς τ-ήν ορμήν τοϋ γεύματος, 
καϊ κατ’ άρχάς μέν έπλεεν ήσύχως, άλλά βαθμη
δόν παραφερόμενον ύπδ τοϋ γεύματος προσέκρου- 
σε τέλος εί; δύο παρά τδ χείλος τοϋ καταρράκτου 
βράχους καΐ έμεινεν εκεϊ άκίνητον. Τότε παρέ- I 
στη θέαμα περιεογότατον και συγκινητικώτατον, 
διότι τά ζώα συναισθανθέντα οίον κίνδυνον διέ- ι 

τρεχον έζήτησεν ίν έκαστον, άναλόγως τής φυ
σική; κα*.  διανοητική; αυτών άναπτύξεως, μέσον | 
τε σωτηρίας άπδ τοϋ θανάτου" και αί μέν άρκτοι 
καϊ οί πίθικοι άναρ^υχηθέντες έπΐ τών σχοινιών 
τοΰ πλοίου κατεμίτρων διά τοϋ βλέμματος τήν 
άποχωοίζουσαν αυτούς άπδ τής ξηρά; άπόστασιν 
καΐ ήτένιζον μετά τρόμου πρδ; τδν καταρράκτην, 
άλλα δέ ζώα έτρεχον τήδε κακεϊσε έπΐ τοϋ πλοίου 
έν άπογνώσει, εϊ; κούρκος παράφορο; γενόμενο; 
ύπδ τοϋ τρόμου έρρίφθη έντδ; τοϋ ποταμού, καί 
έκ τών έπιλοίπων κτηνών άλλα μέν οίονεϊ θαρ- 
φαλέως ένεκαρτέρουν είς τδν άναπόφευτον θάνα
τον, άλλα δέ ετρεμον σύσσωμα καΐ έξέπεμπον 
δδυνηοάς φωνάς. Οί δέ θεαταί έπευφήμουν καΐ 
έγέλων έκ βάθους ψυχής. — Επΐ μίαν περίπου 
ώραν τδ πλοϊον έμεινεν ουτω κεκρατημένον, έω
σοΰ £εύμα ίσχυρδν προσβαλδν αύτδ έκ τή; πλευ
ρά; τδ άπώθησε μέχρι τοϋ σημείου τή; καταπτώ- 

σεως.
όλα τά έν τώ πλοίφ ζώα συμποσούμενα είς 

πολλάς εκατοντάδα; έξηφανίσθησαν τότε έντδς 
τή; αβύσσου, καΐ ούδέν άλλο έξ αύτών άνεφάνη 
πλέον, έκτδς μιά; νήσσας ής μόνη ή δεξιά πτέρυξ 
έθλάσθη. Η νήσσα αΰτη άγορασθεϊσα κατετέθη 
είς τδ Βάρνειον μουσεϊον, διά τδ θαυμάσιον τοϋ 

πράγματος.
Μετά τήν κοπιώδη εί; Table-Rock εκδρομήν 

μας ύτήρχε μεγάλη, ώ; είκδς, άνάγκη άναπαύ- 
σεως. δθεν έλάβομεν τήν είς τδ ξενοδοχεϊον ά
γουσαν καί έδιηγήθημεν εϊς τινας νεοελθόντας πε
ριηγητάς, οΐτινες έμελέτων νά έπιχειρήσωσι τήν 
επαύριον τήν έκδρομήν, άφ’ ή; ήμεϊς άρτίω; έ- 
πεστρέψαμεν, δσα εϊδομεν και δσας εντυπώσεις 

έλάβομεν έκεϊθεν.
·— ’Εσκέφθην, είπεν δ Αρθούρος.
— Ούδόλως τοΰτο μέ εκπλήττει, είπεν ό ταγ

ματάρχης.
— Ναί, έσκέφθην περί δσων μάς εΐπεν δ Αί- 

Οίοψ^περϊ τοϋ βαράθρου έντδ; τοϋ οποίου προέβη 

μέχρι τι^ν ® κύριο; Μπονώ. Πιστεύετε, ταγμα

Β I Β Λ IΟ Γ Ρ Α Φ I Α.

Τά χατά r0r αοίδιμον πρωτοθ.Ιητήν τοΰ ιε
ρόν τών Ε.Ι.Ιήνων άγώνος τόν Πατριάρχην 
Γρηγόριον τόν Ε' χαταταχθέντα μέν ύπό Γ. 
Γ. Παπαδοπού.Ιο» χαθηγητοΰ, cvl.kyivra δέ

χαί έχδοθέντα ϋ.τό 2*.  Π. ΑγγεΑοπούΑου, ίΤάρ 
χου. Τόμος δεύτερος, έν ’Αθήναις, 1866.

θί άγώνες, οΐ μόχθοι, αί ύπέρογκοι δαπάναι 
τάς όποιας άπδ πολλών έτών καταβάλλει εί; τήν 
συλλογήν ταύτην δ κύριο; ’λγγελόπουλο; έμφαί- 
νουσι τρανώτατα τήν σπανίαν άρετήν τοϋ άνδρδς, 
δστις άντΐ πολλών άλλων τήν μνήμην σεβαστού 
θείου πολύτιμον κημείλιον θέμενος, άνίδρνσεν αύ
τή βωμόν περιφανή καΐ περιεκόσμησεν αύτδν ά- 

μαράντρ στεφάνω.
Ού μόνον δέ τοΰτο, άλλά καϊ εί; τήν ιστορίαν 

προσήνεγκε σπουδαίαν υπηρεσίαν δ Κ. ’Αγγελό- 
πουλος, συλλέξας έπΐ τδ αύτδ δσας περί τοΰ άει- 
μνήστου Πατριάρχου βιογραφικάς σημειώσεις έκδε- 
δομένας τε καΐ μή εύρε τήδε κακεϊσε έσπαρμένας. 
Ωστε σήυερον δι’ αύτών δ θέλων νά συγγοάψη τε
λείαν βιογραφίαν τοΰ Γοηγορίου πέμπτου δέν έχει 
άλλο νά πράξη, είμή ν’ άναγνώση τήν άνά χεϊ- 

ρας συλλογήν.
0 δεύτερο; ούτο; τόμο; περιέχει ρητορικού: 

λόγου; καϊ άποσπάσματα ιστορικών ύπομνημά- 
των καί μυθιστορημάτων άναγομένων εις τήν βιο
γραφίαν τοϋ άοιδίμου άνδρδς, πρδς δέ καί τινας 
προσθήκας είς τδν προεκδοθέντα πρώτον τόμον 
τής συλλογή;, έν ω κατηριθμήθησαν αί διάφοροι 

πράξεις τού ιεράρχου-
Συνιστώντες τήν συλλογήν τοϋ κ. ’Αγγελοπού- 

λου παντϊ τώ ένδιαφερομένω περί τού έθνικοΰ ή
μών μεγαλείου, εύχόμεθα τδ εύγενές παράδειγμα 
τού έκδοτου νά εΰρη καϊ άλλους προθύμους μι

μητά;.
θ. Ν. Φ.

Τρεις παΐδες Γά.Ι.Ιος, 'Αγγ.Ιος χαί Γερμα
νός άπό πτωχών γενόμενοι π Ιούσιοι χαί διη
γούμενοι αυτοί ούτοι τάς περιπέτειας των- Εχ 
τοΰ Γα,Ι.Ιιχοΰ είς τό Ε.ί.ΐηνιχόν μεθερμηνευθέν 
ύπό Ανδρέου I. Γα.Ιιάτσα,τε.Ιειοφοίτου γυμνά 
οίον. Πάτραι, τυπογραιρεΐον χαί βι6.1ιοπω.1εΐον 
Ευσταθίου Π. Λ'ρηστοδούΑου, /866.

ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.

Οί κάτοικοι τή; νέας Ζηλανδίας μετά τοσαύ 
της ταχύτητος ήσπάσθησαν τδν χριστιανισμόν, 
ώστε οί παρ’ αύτοΐ; ιεραπόστολοι ένθουσιωδώς 
χειροχροτοϋντες έπΐ τώ Οριάμβφ αύτών έπερίμε-

1

νον νά ϊδωσι ταχέως άνατέλλουσαν τήν ημέρα*  
καθ’ ήν ή γή ήθελε πληρωθή έκ τής γνώσεως το» 
Κυρίου, ώς δ πνθμήν τή; θαλάσση; πληρούταο. 
έκ τών ύδάτων" καϊ δμω; μόλι; ολίγα παρήλθο*  
έτη άπδ τοϋ θριάμβου τών ιεραποστόλων, καϊ ίδού 
ό πρδ τή; κτίσεως τοϋ κόσμου περιούσιος λαδς έ- 
πανακάμπτει είς τά θυσιαστήρια τοΰ Βάαλ" άπδ 
γνήσιο; Ισραήλ μεταβάλλεται είς Γώγ και Μα- 
γώγ. Τεσσαράκοντα ήμέραι άν παρέλθωσιν άκό
μη, κατά τήν προφητείαν τού Ιωνά, θέλει έξο- 
μοιωθή πρδς τούς Αμαληκίτας, διότι παοήτησε 
τήν έκκλησίαν καϊ τδ Εύαγγίλιον, τά εύσεβή άσ
ματα καϊ τδ κήρυγμα τών ποιμένων, και γονυ- 
πετεϊ, ώς πρδ τού μόσχου, έμπροσθεν τής θαυμα
τουργού κεφαλής τού άγγλαυ λοχαγού Αούδ.

ΙΪ νέα θρησκεία καλείται θρησκεία τών Πάη- 
Μαριρέ ήτοι κατά τήν έκείνων γλώσσαν τών ά- 
γαθών χαί είρηνιχών καΐ κινδυνεύει νά περιλάβ^ 
δλα; τάς φυλάς, αΐτινες τέω; εϊχον έγκολπωθή 
τδν χριστιανισμόν" ίδού δέ πόθεν έλαβε τήν άρ
χήν αύτής.

Οί έγχώριοι ύπήρχον είς στενάς διενέξεις πρδς 
τού; άποίκους άγγλου; ένεκα γαιών τινών, τάς 
δποία; οί τελευταίοι ούτοι ώκειοπο ιοϋντο" δέο*  
δέ νά δμολογήσωμεν δτι οί άποικοι ούτε γενναιο- 
πρεπώ; προσεφέρθησαν πρδς τού; Νεοζηλανδούς, 
διότι κατέσχον πολλά; γαίας έκείνων. Κατά Απρί
λιον τού I 863, ό διοικητή; τή; Νέας Ζηλανδίας 
Γρέϋ πεισθεϊς δτι αί άποικιακαϊ άρχαΐ ούδέν εϊ
χον δικαίωμα νά καταλάβωσι τούς έν τή έπαρχία 
τής Βκίτάρας γαίας, άς πρό μικρού κατέσχον, α
ποφάσισε νά άποδώση αύτάς είς τούς έγχωρίους. 
Ούτοι άφ’ ετέρου κατέλαβαν τήν έπαρχίαν τής 
Ταταοιαμάκας πρδς μεσημβρίαν τής Νέας Πλυ- 
μοΰθης καϊ τήν έφύλαττον ώς ένέχυρον, μέχρις 
ού οί άποικοι ήθελον τοϊς αποδώσει τάς γαίας τής 
Βαϊτάρας. Η αποικιακή κυβέρνησις, οργισθεϊσπ 
διά τήν πράξιν ταύτην, έπεμψε κατά τών έγχω- 
ρίων στρατόν ϊνα καταλάβη τήν Ταταριαμάκαν*  
άλλ’ έκεϊνοι προσβαλόντες κατ’ Απρίλιον τοΰ 
1 864 τούς έναντίον των άποσταλέντας εξαπίνης, 
έφόνευσαν πολλούς έν οί; και τόν λοχαγόν Λόΰδ.

Εκτοτε οί εγχώριοι κυριευθέντε; ύπδ ασπόν
δου κατά τών Αγγλων μίσους, ήθέλησαν νά άποτ
σκορακίσωσιν έκ μέσου των πάν ό,τι αγγλικόν
πράγμα ύπήρχεν. Η θρησκεία, ήτις έπιπολαίως
εϊχε αετεμφυτευθή εις αύτούς κατέστη τό κέν-
τρον τής γενικής τών Νεοζηλανδών προσβολή;,
διά τούτο άμα εϊδον δτι ύπήρχον θύματα διοική-
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«εως, τήν οποίαν καί αύτοϊ οί Αγγλοι ώνόμαζον 
άδικον, δτι ό χριστιανισμός δέν έδίδασκε τήν 
δικαιοσύνην ούτε εις έκείνους, οΐτινε; ήθελον διά 
•τοΰ χριστιανισμού νά τοϊς έμπνεΰσωσι τήν ήθι- 
κήν, κα'ι δτι τδ δικαίωμα τοΰ ίσχυροτέρου ήτο τδ 
δεσπόζον εις έκιίνους, άπεφάσισαν νά διαρρήξωσι 
πάντα δεσμδν, δστις τους συνείχε πρδς τούς Αγ
γλους, μηδ’ αύτοϋ τοΰ δνόματος τοΰ χριστιανού 
ίξαιρουμίνου. ‘Ανεμνησθησαν λοιπδν τής αρχαίας 
αύτών θρησκείας καί συναρμολόγησαν νίαν τινα 
περιεχουσαν πολλά μέν έκ τών δεισιδαιμονιών 
εκείνων, ούκ ολίγα δέ καί έκ τών παραδόσεων 
πού χριστιανισμού.

Εκοψαν την κεφαλήν τοΰ λοχαγού Αόΰδ καί 
έκαμαν αύτήν, πράγμα περίεργον ! σύμβολου τής 
νέας αύτών θρησκείας. Εις Νεοζηλανδδς, καλούμε
νος Τε-ούα άνηγορεύθη αύτοθελήτως μέγας ίε- 
φεύ; κα'ι έκήρυξεν δτι έλαβε σπουδαίαν άποκά- 
λυψιν εκ τοΰ στόματος αύτοϋ τοΰ Αρχαγγέλου 
Γαβριήλ. Εκάπνισε λοιπόν καί έξήρανε τήν κεφα
λήν, κατά τδ άοχαϊον έθιμον τοΰ τόπου, καί πε- 
ριέφερεν αύτήν εις πάσαν πόλ·.ν λέγω·»’ « Η κε
φαλή αΰτη θέλει εις τδ εξής χρησιμεύσει ώς με
σίτη; Τ*α  συγκοινωνήσητε μετά τοΰ Ίεχοβά. » 
’ϊδού δέ τινα τών δογμάτων καί ιδιοτήτων τής 
νέας θρησκείας. Οί πιστοί όνομάζοντα: Πάη-Mapr 
ρέ. — άγγελος Γαβριήλ έπί κεφαλής τών ούρανίων 
■τάξεων τούς προστατεύει κατά τών εχθρών των. 
Η παρθένος Μαρία δέν θέλει τούς ίγκαταλεί- 
πει. — Η θρησκεία τήν όποιαν οί Αγγλοι πρεσ- 
βεύουσιν εινε ψευδής. — Η Βίβλος πρέπει νά καίη- 
ται άνευ ελέους, άνευ αναβολής. — Ολαι αί ήμέ- 
ραι εινε εξίσου άγιαι κα'ι τδ σάββατον τών Χρι
στιανών είνε μηδέν. — Ανδρε; καί γυναίκες πρέ
πει νά ζώσι κοινώς, ώστε δ αριθμός τών τέκνων 
νά κατασταθή τόσον μέγας, δσος είνε ό τών 
ψάμμων τής θαλάσσης. — Οί ιερείς έχουσι δύνα- 
μιν υπερφυσικήν, καί μόνον άν δυ· ατή τή φωνή 
προφέοωσι τδ όνομα Λάου (δπερ σημαίνει σχεδόν 
κοιλας) δύνανται νά τρέψωσι τούς εχθρούς εις 
φυγήν προτροπάδην. — Οι Πάη-Μαριρέ έντδς δ- 
λίγου Οέλουσιν εκδιώξει έκ νέας Ζηλανδίας όλους 
•τούς Ευρωπαίους κατοίκους καί δέν θά μείνη ου
δέ εί; αύτών άμα ή κεφαλή τοΰ Λόΰδ περιέλθή 
απασαν την νήσον. — Οι λεγεώνες τών αγγέλων 
δέν περιμένουσιν είμή τάς διαταγάς τών ιερέων 
διά νά βοηθήσωσι τούς Νεοζηλανδούς, δπως έκ- 
διώξωσι τούς άποίκους. — Οταν οί ξένοι φύγω- 
σιν, άνθρωποι έξ ουρανού καταβάντες Οέλουσι δι

δάξει τούς Νεοζηλανδούς πάσαν τέχνην καί πά
σαν έπιστήμην τής Ευρώπης. — Οί ιερείς δύναν
ται νά μάθωσιν εις έκαστον Νεοζηλανδδν έντδς 
μιας ώρας τήν αγγλικήν γλώσσαν, έπί τώ δρω 
δμως ό λαός νά συναθροισθή κατά τήν ώραν έκεί- 
νην κύκλω μιας ράβδου ικανού υψους, εις τήν κο
ρυφήν τής όποιας νά κυματίζη σημαία τοιούτου 
ή τοιούτου χρώματος.

Μή άρκούμενοι εις τάς παραδοξολογίας ταύτας 
οί ίερεϊ; ισχυρίζονται δτι ή κεφαλή τοΰ λοχαγού 
Λόΰδ έκτελεϊ θαύματα. Αέγουσιν δτι όμιλεϊ, καί 
τούτο δέν είνε παράδοξον, διότι παρά τοϊς Νεο- 
ζηλανδοΐς πολλοί ύπάρχουσιν οί έγγαστρίμηθοΓ 
Η κεφαλή διέταξε νά άπαγγέληται ή λέξες Αάου 
άπαραλλάκτω; ώς ό ύλακτών κύων, καί τότε 
εινε λέξις ιερά, ό προφέρων αύτήν συνεχώς, βρον- 
τοφώνως καί ταχέως καθίσταται άτρωτος, αί 
σφαϊραι δέν τόν διαπερώσι καί δταν τις πυροβό
λησή κατ*  αύτοϋ ή σφαίρα ώς πτερδν περιστρέ
φεται εί; τδν αέρα. Εκ τούτου δέν είνε δύσκολον 
νά άπαντήση τις πολλούς τών Νεοζηλανδών γαυ- 
γιζόντων μετά τής αύτής έντελείας, ώστε νά έξα- 
πατηθή έκ τής φωνής καί αύτδς ό αρχηγέτης 
τοΰ κυνικού γένους. Οί νέοι πιστοί κατηχούν
ται πίνοντες ΰδωρ εις τδ όποιον ένεβράχη ή κε
φαλή τοΰ Λόΰδ, καί δμνύοντες πανδήμως νά φο- 
νεύσωσιν όλους τούς λευκούς άνευ έξαιρέσεως φύ
λου. Ολοι οί Πάη-Μαριρέ διατελοΰσιν υπδ τήν 
ειδικήν προστασίαν τής Παρθένου Μαρίας, ήτις 
θέλει τοϊς έμφανισθή προσωπικώς μίαν ημέραν" 
ονομάζεται δέ παρ’ αύτών χαραχία τδ έπαναλαμ- 
βάνειν τδ Χάου καί κινεϊν τάς χεϊρας κατά τρό- 

’ πον τινα ιδιαίτερον.
Τδ μίσος κατά τών Αγγλων τοσοΰτον κατέ

λαβε τούς Πάη—Μαριρέ, ώστε ούτοι ούδέ τών 
ειλικρινεστέρων αύτών φίλων φείδονται Κατά 
Μάρτιον τοΰ 1864 έφόνευσαν διά τοΰ άποτρο- 
παιοτέρου τρόπου τδν δυστυχή Λουθηρανόν ιε
ρέα Κάρολον Σύλβιον Βόλκνερ. θεολόγον Γερμα
νόν, εις υπηρεσίαν διατελοϋντα τής έν Δονδίνφ 
Επιτροπής, τής άσχολουμένης περί τήν διάδοσιν 
τής άγγλικανής θρησκείας. Ουτο; διέμενε πολλά 
έτη εις όποτίκην έπί τή; ανατολική; παραλία; 
τή; νήσου, έφερε δέ τήν σύζυγόν του εις Αου- 
κλάνδ καί έπανήρχετο συνοδευόμενος ύπδ τοϋ ίε" 
ραποστόλου Γράς έπί τοΰ πλοίου Εκλειψπ, ου 
ό πλοίαρχος Λεβή Ιουδαίος διετήρει έμπορικάς 
τι ας σχέσεις μετά τών αύτοχθόνων. Τότε ίτυ· 
χε, πολέμου μεταξύ Νεοζηλανδών καί Αγγλων

γενομένου, νά επανέλθωσι πολλοί Πάη-Μαριρέ εις 
όποτίκην φέροντες κεφαλάς άγγλων πεσόντων έν 
τή μάχη, ώστε τά πνεύματα ησαν πολύ έξημ- 
μένα.

’ολίγαι στιγμαί ήρκεσαν όπω;
εκκλησία τοΰ σεβασμιωτάτου Βόλκνερ εις ναόν 
τοΰ νέου θρησκεύματος, ή δέ οικία αύτοϋ κατά 
γράμμα νά έκκενωθή. Αμα δέ έφθασε τδ πλοϊον 
ή Εκλειψι;, οί Πάη-Μαριρέ έπέπεσαν κατ’ αύτοϋ 
καί τού; μέν έπιβάτας ήχμαλώτισαν, τδ δέ φορ- 
τίον διήρπασαν, προσέξαντες δμως νά μή νοσφι- 
σθώσι τι άνήκον εις τδν Ιουδαίον πλοίαρχον, διότι 
περί πολλοΰ ποιούνται τδν εκλεκτόν λαόν τοΰ 
Ισραήλ. Τήν πρωίαν τής έπιούσης, δέσαντες σχοι
νιά, άτινα έλαβον έκ τοΰ πλοίου, εις Sv δένδρον, 
έγύμνωσαν τδν δυστυχή Βόλκνερ, καί Αφού έθε
σαν περί τδν τράχηλόν του Sv σχοινίον, τώ έδω
σαν καιρόν τινα διά νά κάμη τήν προσευχήν του. 
Αίφνης κραυγαί καταπληκτικαί ήκούσθησαν άπδ 
τών πολυπληθών Πάη-Μαριρέ οιτινες παρίσταν- 
το εις τήν φρικώδη σκηνήν, καί γέλωτες άνεμί- ■ 
χθησαν μετά τών κραυγών εκείνων. El; Tlr, δη
λαδή ίερεύ; δνόματι Κερ-κο-πά, έτράβηξε τδ 
σχοινίον, φταν δέ ό δυστυχής ιεραπόστολο; άπε- 
πνίγη κατέκοψαν αύτόν καί έφερον τδ πτώμα 
του εί; τήν εκκλησίαν. Εκεί άπεχώρισαν τήν κε 
φαλήν άπδ τοΰ κορμού, έξέβαλον τδν μυελόν και 
τά δμματα καί τά κατεβρόχθισαν, άνδρε; δέ γυ
ναίκες καί παιδία άναμίξ ετρεχον ώσάν δαιμο
νισμένοι, προσπαθοΰντε; νά βοέξωσι τά χείλη των 
εί; τδ αίμα. Εν τούτοι; τδ σώμα κατεκόπη εις 
μικρά τμήματα καί έρρίφθη εις τού; κύνας, όσον 
δέ ούτοι δέν έφαγαν έρρίφθη εις ένα λάκκον.

Καί δμως τήν βάρβαρον ταύτην θρησκείαν 
ήσπάαθησαν τά τρία τέταρτα τών Νεοζηλανδών" 
ώς έκ τούτου δέ δ τε επίσκοπος Βιλλιέλμος καί 
οί λοιποί άποικοε ήναγκάσθησαν νά φύγωσι, διό 
τ·. ούτε ή ζωή των, ούτε ή περιουσία των ητον 
εί; ασφάλειαν. II δέ αγγλική γλώσσα, ήτις, κατά 
τήν εκφρασιν τών Νεοζηλανδών, εισέρχεται ιεέν 
διά τών ώτων, άλλα δέν εξέρχεται διά τοΰ στό

ματος, αντικείμενου γενική; αποστροφής διατε- 
λοΰσα, πλησιάζει νά έκλίπη έκεϊθεν, καθόσον μά
λιστα ανέκαθεν τερατωδώ; ύπδ τών εγχωρίων 
παοεμορφοΰτο, ώ; έκ παραδείγματος τάς φράσεις 
Victoria queen of England (Βικτωρία βασί
λισσα τή; ’Αγγλία;) μετέτρεψαν εί; Ouikiloria 
Te Kouini ο Ingourangui.

Η ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΦΘΟΡΑ. (1)

’Απερίγραπτο; είναι καί ή προξενηθεϊσα εις
Λ ’ “ ’ ’ λ—

| βαρβάρων τή; άρκτου εις τήν ' Ρωμαϊκήν αυτο

κρατορίαν ποδ τής πτώσεως καί μετά τήν πτώ- 
σιν τής'Ρώμης, ό Προκόπιο; παρατηρεί περί τοΰ 
έν 'Αφρική γενομένου πολέμου εί; τάς ημέρας τοΰ 
ίουστιανοΰ, « Είμεθα βέβαιοι δτι δέν είναι υπερ
βολή εάν εϊπωμεν δτι πέντε εκατομμύρια ανθρώ

πων ίγειναν θύματα ξίφους, λιμού τε καί λοι
μού. » 0 αύτδ; συγγοαφεύ; λέγει δτι διαρκοΰν- 
τος τού εικοσαετούς πολέμου, 8ν έπολέμησεν ό 
ίουστιανδς κατά τών Γότθων τή; Ιταλίας, άπώ- 

λεσαν ούτοι υπέρ τά 1 5,000,009" καί τούτο δέν 
θέλει μάς φανήν άπίστευτον, δταν ένθυμηθώμεν 
δτι εις μίαν μόνην εκστρατείαν 50,000 έργάται 
άπέθανον τής πείνης.

Περί τάς άρχάς τής δεκάτη; τρίττς έκατονταε- 
πηρίδος έξήλθεν ό σκληρό; εκείνος καί αίμοβό- 
ρο; τύραννος δ Γεγκίς Χάν, δστις μέ πολυπληθή 
στρατεύματα διέτοεχε τήν 'Ασίαν θύων καί ά- 
πολλύων" λογαριάζεται δτι εις τά είκοσι δύο τε
λευταία έτη τή; βασιλεία; του περίπου 14,470, 
000 ανθρώπων έσφάγησαν ύπδ τή; μάστιγος ταύ

της τοΰ ανθρωπίνου γένους. Σχεδόν δέ κατά τήν 
αύτήν έποχήν, δτε τδ τέρας τούτο έρήμονε τδν α
νατολικόν κόσμον, έγειναν καί αί μωραι έκεΐναε 
τών Εύρωπαίων έκστρατεΐαι, αί ΣταυροφορικαΙ 
λεγόμεναι. Εξ εκατομμύρια δυστυχών καί αιμο
διψών μαινομένων έλαβον τδ σημείον τοΰ σταυ
ρού, καί έξεστράτευσαν μέ θηριώδη αταξίαν πρδς 
τά μεθόρια τής ίεράς γή;, διά νά έλε ιθερώσωσε 
τήν χώραν τή; Ιερουσαλήμ άπδ τάς χεϊρας τών 
απίστων. Εις τού; ιερούς τούτου; πολέμους, ώς 
άφρόνως έκλήθησαν, περισσότεροι τών 850,000 
Εύρωπαίων έθυσιάσθησαν πρίν κυριεύσωσι τήν 
Νίκαιαν, ’Αντιόχειαν, καί Εδεσσαν Εί; δήν πο-

ς μεταβληθή ή φθορά έκ τών εισβολών τών

Νίκαιαν,
λιορκίαν τής Πτολεμα'ίδο; 300,000 περίπου ί~ 
φονεύθησαν, κατά δέ τό 1 099 μ. X. δτι έκυρίευ- 
σαν τήν Ιερουσαλήμ, 70,000 περίπου. Κατά τήν 
έποχήν ταύτην, καί τινας εκατονταετηρίδας άρχή- 
τερα, ή γή δλη έφαινετο ώ; μέγα πεδίον μάχης, 
έν ώ τά έθνη έμάχοντο πρδς άλληλα, οί νικηταΐ 
κατέστρεφον τά βασίλεια, έξήσκουν οί τύραννοι 
τάς τρομερωτέρας σκληρότητα:, έθυσίαζον αί προ
λήψεις κα< η έκδίκησι; τά μύρια θύματά των, καί

(I) Συνέχεια από φυλ/αιίου 89.
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θόρυβοι, επαναστάσεις, σφαγαϊ, καϊ γενικός τρό
μος έξώρισαν τήν ειρήνην καϊ ήσυχίαν άπδ τδν 
χόσμον, καί έσύγχυσαν την ηθικήν τάξιν τή; κοι

νωνίας.
Τοιαύτη εϊναι μικρά τις έποψι; τής έκ τοϋ πο- 

λέμου προξενηθείση; φθοράς. Έλάχιστόν τι μέρος 
μόνον έθεωρήσαμεν είς τά χρονικά τοϋ πολέμου, 
χαί δμως τρομερά σκηνή μάς έπαρουσιάσθη. Αλ
λά πόσον φρικώδη; είκών ήθελεν εισθαι, έάν ήδυ- 
■νάμεθα νά συμπεριλάβωμεν εϊς ίν βλέμμα δλας 
■τάς σφαγάς τάς έν παντΐ έθνει καϊ πάση φυλή 
άνεργηθείσα;' έάν ήδυνάμεθα νά περιγράψωμεν δ
λην τήν φθοράν δχι μόνον τών δσοι άπέθανον άπδ 
•τάς φυσικάς συνέπειας τοϋ πολέμου, οίον άπδ 
ασθένειαν, κόπον, τρόμον, λύπην, καϊ άπδ τήν α
δικίαν και σκληρότητα τών άγριων τυράννων I

Πόσιμοι τοϋ ΝαΧοΛίοττος.—'θ άριθμδς τών 
φονευθέντων είς τάς μάχας, δσαι συνεκροτήθη- 
«αν ύπδ τήν στρατηγίαν τοϋ Βοναπάρτου, άνα- 
βαίνει εις 1,811,500. *Εάν  δέ προσθέσωμεν καϊ 
•τους άκολούθως άποθανόντας έκ τών τραυμάτων 
δσα έλαβον, καϊ τους πεσόντας είς τους άσημάν- 
τους άκροβολισμούς, ώς καϊ είς τάς ναυμαχίας, 
•τών οποίων, καί τοι απών, ήτον αίτιος ό Ναπο
λέων, τδ ολικόν κεφάλαιον θέλει υπερβαίνει 2, 
000,000.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Οί Kagrti λαός βάρβαρος τής Ινδο-Σινικής 
δέν έχουσι κανέν είδος θρησκείας δταν ύγιαίνωσι 
καϊ εύδαιμονώσιν' άλλ’ άμα δυστυχία τις τους 
καταλάβτ, καταφεύγουσιν είς τά δάση καϊ επι
καλούνται πνεϋμά τι, δπερ όνομάζουσι Νάπ, τοϋ 
όποιου ή οργή επιφέρει τάς άσθενείας, τήν πείναν 
καί τά λοιπά δυστυχήματα- Αμα έπιδημία τις 
ένσκΰψη εϊ; τι χωρίον, φράσσουσι τάς οδούς δι’ 
ένδς στελέχους δένδρου, και έπιβάλλουσι ποινήν 
θανάτου κατά παντός ξένου, δστις ήθελε τολμή
σει νά διέλθη έκείθεν.

* Φ Η Περσική γλώσσα έχει μεγίστην άναλο- 
γίαν πρδς τήν Γερμανικήν. 'Εκ δώδεκα χιλιάδων 
καθαρώς περσικών λέξεων, αί τέσσαρες χιλιάδες, 
ήτοι τό τρίτον, εϊναι κατά βάθος λέξεις γερμα- 
νικαί.

Επϊ τών Περσικών πολέμων η Ελλάς, καθ’ 
<2 εξάγεται έκ τών άρχαίων συγγραφέων, εϊχε 
στόλον συγκροτούμενο*  έκ χίλίων πεντακοσίων

τριήρεων, έν αϊς έπέβαινον τριακοντακισχίλιοι 
ναϋται !

λ*φ Τά έν τή ηρωική Κρήτη συμβαίνοντα καί 
ή προσεχής άποχώρησις τών Γαλλικών στρατευ
μάτων άπδ τής Ρώμης παρέχουσιν ήμϊν εύκαιρον 
αφορμήν ϊνα ύπενθυμίσωμεν είς τούς άναγνώστας 
τής Χρυσαλλίδος τήν ύπδ τοΰ διαμαρτυρομένου 
μισσιοναρίου προφητείαν περϊ τοΰ έτους 1866, 
τήν οποίαν, χάριν απλής περιεργείας άνεδημο- 
σιεΰσαμεν κατά τδν παρελθόντα Μάΐον έν τώ ΠΑ 
φυλλαδίφ τής Χρυσαλλίδος καϊ έν τέλει τής 216 
σελίδος.

Περϊ Κρήτης. Τδ σχήμα τής νήσου ταύτης 
εϊναι έπίμηκες εχει δέ επιφάνειαν 200 τετραγω
νικών μιλίων, τδ υψηλότερον αύτής όρος καλεί
ται ϊδη, καϊ φθάνει ή κορυφή αύτοϋ είς ύψος 7, 
320 ποδών ύπεοάνω τής θαλάσσης. Εϊναι, καθό
λου είπεΐν, χώρα δρεινή καϊ δύσβατος, καϊ κα
τοικείτε·. ύπδ 200 καϊ έπέκεινα χιλιάδων κατοί
κων ών τά δύο τρίτα σχεδόν είναι χριστιανοί Ελ
ληνες, άνδρες πολεμικοί καϊ είς άκρον φιλελεύ
θεροι.

Οί ’Εσκιμώοι έχουσιν ίδιον τρόπον τοΰ 
νυμφεύεσθαι. Οταν εϊς αύτών εκλέξω τήν μέλλου- 
σαν σύζυγόν του, καϊ άπευθυνθεϊς πρδς τήν μη
τέρα της τύχη τής συγκαταθέσεως έκείνης, τότε 
προμηθεύεται εϊδός τι ένδυμάτων διά τήν νύμφην, 
άτινα συνίστανται είς δέρματα ζώων, τά όποια 
έφόνευσεν. ΙΪ νύμφη λαμβάνουσα τά ενδύματα ε
κείνα, τά περιβάλλεται, καϊ τοιουτοτρόπως ό 
γάμος θεωρείται τετελεσμένος. H συζυγική άπι- 
στία εϊνε έκτακτον φαινόμενον, τουναντίον δέ ή 
πολυανδρία συνεχώς άπαντάται μεταξύ τών έν- 
δεεστέρων 'Εσκιμώων, ιδίως ώστε πολλοί άνδρες 
συνδιαιτώνται μετά μιάς γυναικδς χωρίς ούδέν 
σκάνδαλον νά προέρχηται έκ τής συμβιώσεως ταύ

της.
0 Περικλεής καθηγητής Ρεϊστάρδ, δστις 

άνεκάλυψεν δτι τδ άμμωνιακδν καϊ τδ νιτρικόν 
οξύ είσήρχοντο είς τάς συνθέσεις τών χαλαζών, 
εύρεν εσχάτως έπϊ ένδς εκατομμυρίου μορίων χα- 
λάζης 3,247 άμμονιακοϋ και 0,536 νιτρικού ο
ξέος. Τοϋτο συμφωνεί πρδς τήν άνακάλυψιν τοϋ 
Ρουσινίη δστις είς έν έκατομμύριον μορίων ΰδα- 
τος βροχίνου εύρε 2,08 άμμωνιακοϋ καϊ 0,83 νι

τρικού οξέος.

ΤΟ ΑΙΑΒ0Α01ΩΡΙ0Ν
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΤΠΟ

ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΥΙΙ (ί)

α;

Αφοϋ έπί τινα χρόνον ήκολούθησαν μικράν ο
δόν, εκατέρωθεν τής δποίας ύψοϋντο μεγαλοπρεπή 
δένδρα, έφθασαν είς τδ χωρίον τής Μακούβας, τδ 
δποϊον συνέκειτο έξ εκατόν περίπου οικιών, κτι
σμένων έκ ξύλων και στεγασμένων έκ καλάμων 
και σανίδων αίγείρου. Τό χωρίον ύψούτο είς σχέ- 
διον ημικυκλίου, τδ όποιον τήν άρχήν έλάμβανε 
άπδ τδν μικρόν κόλπον τή; Μακούβας, είς τδν δ
ποϊον προσωρμίζοντο πολλαί πιρόγαι καϊ αλιευ
τικά πλοιάρια.

ΙΪ έκκλησία, μικρόν ξύλινον οικοδόμημα, έπέ- 
κειτο τοϋ χωρίου, ταύτης δέ πάλιν έπέκειντο λό
φοι κεκαλυμμένοι άπδ παχεΐαν χλόην.

0 ήλιος ήρχιζε δύων έν τάχει.
0 ίερεύς διήλθε τήν μόνην οδόν ήτις έτεμνε κα

τά πλάτος τήν Μακούβαν, καϊ ήτις έφερε πρδς τήν 
εκκλησίαν. Μικροί τινες νέγροι άπολύτως γυμνοί, 
κυλιόμενοι εί; τήν δδδν, έφυγον είς τήν θέαν τοϋ 
πάτερ Γριφών, έκπέμποντες μεγάλα; κραυγάς· 

-πολλαί δέ γυναίκες κρεολοι, λευκαϊ ή σιτόχροες 
ένδεδυμέναι ίμάτια ινδικά, έδραμον είς τάς θύρας, 
καϊ άναγνωρίζουσαι τδν πάτερ Γριφών έμαρτύ- 
ρουν τήν έκπληξιν καϊ τήν χαράν των, νέοι δέ 
καϊ γραΐαι προσήλθον ϊνα τοΰ άσπασθώσιν εύλα- 
βώς τήν χεϊρα λέγοντες,

— Καλώς ώρίσατε, αγαθέ πάτερ ! καλώς ώρί- 
σατε εί; τήν Μακούβαν.

Μετά ταϋτα έξήλθον άνδρες τινες καϊ έπερι- 
τριγύρισαν τδν πάτερ Γριφών μέ τά αύτά τεκμή
ρια αγάπης καϊ σεβασμού.

’Ενώ δέ δ εφημέριος ώμίλει μετά τών κατοίκων 
περϊ τών συμβεβηκότων, άτινα έπήλθον είς Μα
κούβαν άπδ τής άναχωρήσεώ; του, καϊ έδιδεν ει
δήσεις έκ Γαλλίας εί; τού; συνεγχωρίους του, αί 
γυναίκες, φοβούμεναι μή ό ίερεύς δέν εύρη ζωο
τροφίας είς τδ πρεσβυτέρων είσήλθον εί; τούς οί 
κους των νά έκλέξωσιν ή μέν ώραϊον ίχθύν, ή 
δέ άγραν τινά, άλλη τεμάχιον δορκάδος παχείας, 
άλλη τέλος οπώρας ή λάχανα, καϊ πολλοί μικροί 
νέγροι διετάχθησαν νά φέρωσιν είς τδν οϊκον τού 
εφημερίου τδν εκούσιον αύτδν φόρον.

(1) Συνέχεια άπδ -φυλλαδίου 89.

Ο ίερεύς είσήλθεν είς τδ οίκημά του, τδ όποιον 
έκειτο είς μικοάν άπδ τού χωρίου άπόστασιν. Ού
δέν ύπήρχεν άπλούστερον τής ξύλινης έκείνη; οι
κίας, ήτις έπεστεγάζετο άπδ καλάμους και εϊχεν 
έν μόνον δρόφωμα. Υφασμα καθαρόν έστόλιζε. τά 
παράθυρα καϊ άντικαθίστα τά; ύέλους, αίτινες 
ήσαν μεγίστη πολυτέλεια είς τάς αποικίας.

Εύρύ δωμάτιόν έχρησίμευε ταΰτοχρόνως και 
ως αίθουσα καϊ ώς έστιατόριον, συγκοινωνούν με
τά τού μαγειρείου, τδ δποϊον ήτο κτισμένο*  'ir 
ςωθεν- πρδς άριστεράν τού κυρίου τούτου δωμα
τίου ητο ο κοιτών τού πάτερ Γριφών, δύο δ’ iir 
τέρα μικρότερα δωμάτια, βλέποντα πρός τόν κή
πον, ήσαν προωρισμένα διά τούς ξένους καϊ τούς 
λοιπού; εφημερίου; τή; Μαρτινικής, οΐτινες ήρχον- 
το ενίοτε νά ζητήσωσι φιλοξενίαν παρά τφ συνα- 
δέλφω των.

Είς δονιθών, τδ ιπποστάσιο*,  τδ οίκημα τών 
δύο μαύρων καί τινα άλλα διαμερίσματα συνς- 

πλήρουν τήν κατοικίαν ταύτην ήτις ήτο κεκοσ- 
μημένη μέ άγροτικήν ολως αφέλειαν.

0 κήπος ήτο έπεμελώς διατετηρημένος, Τέσ
σαρες μεγάλαι πάροδοι τδν έχώριζον είς ισάριθμα 
τετράγωνα, τά όποια έστολίζοντο μέ ΰσσωπον, 
λεβάνδας καϊ άλλα εύώδη χόρτα' τά δέ τετρά
γωνα ταύτα ύποδιηοοϋντο εί; πολλάς σειράς 
προωρισμένας διά λάχανα καϊ οπώρας καϊ έπε- 
ρικυκλοϋντο άπδ πλατείας ταινία; καλλιφύλων 
άνθέων. Εκείθεν κατεφαίνοντο είς τδν ορίζοντα 
τά πλοϊα καϊ αί γαϊαι τών παρακειμένων Αντιλ*  
λών.

Ούδέν υπήρχε τερπνότερον καί Θελκτικώτερον 
τού κήπου τούτου, έν τώ όποίφ τά ώραιότερμ 
άνθη άνεμίγνύοντο μέ καρπούς καί μέ λάχανμ 
μεγαλοπρεπή. Έδώ, μεγάλοι πεπονε; χρώματος 
ήλέκτρου έπερικυκλούντο άπδ χλόην μικρών ροιών, 
κεκομμένων δίκην θάμνων, καί κεκαλυμμένων άπδ 
άνθη πορφυοόχροα καϊ καρπούς τοσοϋτον άφθο
νους, ώστε ήγγιζον τήν γήν. Εκεΐ δενδρύλλια 
Αγγολής μέ φύλλα πλατέα ήσαν περιτριγυρισμένα 
άπό φραγγοσταφυλέας ροδοχρόους, έκπεμπούσας 
εύωδίαν εύάρεστον. Φυτά ποικίλα τών χωρών έ
κείνων, μυρίων ειδών και μυρίων χρωμάτων ε- 
τερπον τούς οφθαλμού; καϊ καθήδυνον τδν οσμήν.

'Ο πάτερ Γριφών διέτοεχε τάς παρόδους τούκή
που του μετ άνεκφράστου εύχαριστησεως, έρωτών
διά τοΰ βλέμματος πάν άνθος, παν φυτδν, πάν
δένδρον. Οί δύο νέγροι του τδν ήκολούθουν, τούτων
δ’ δ μέν εκαλείτο ΛΓύριοη, δ δέ ΤώάκΠ,ς.' Οί δυ-
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στυχεϊ; εκλαιον άπδ χαράν έπαναβλέποντες τδν 
κύριόν των καί δέν άπεκρίνοντο είς κάνέν τών 
έρωτημάτων του' τοσοΰτον ήσαν συγκεκινημένοι, 
καΐ μόνας λέξεις έπανελάμβανον, υψοΰντες τάς 

χεΐρας πρδς τδν ούρανόν.
— Θεέ μου ! είν’έδώ, εϊν’ έδώ!
Ο ιππότης, άναίσθητος είς τήν ζωηοάν ταύτην 

χαράν, ήκολούθει μηχανικώς τόν έφημέριον, φλέ
γόμενος άπδ τήν έπιθυμίαν νά έρωτήση τδν ξέ
νον του, άν, διά μέσου τών δασών, άτινα ύψοΰν- 
ται μακράν έν είδει αμφιθεάτρου, έφαίνετο τδ 

Διαβολοχώριον.
’Αφού έξέτασε τδν κήπόν του δ άγαθδς ίερεύς 

υπήγε νά ίδη τδν ίππον του Γρεναδίλλην καί τδν 
αγγλικόν κύνα του 8ν ώνόμαζε Σνόγ. Οταν ήνοιξε 
τήν θύραν τοΰ σταΰλου ολίγον ελειψεν δ Σνόγ νά 
άνατρέψη τδν κύριόν του, πηδών πέριξ αύτοΰ. 'θ 

Κύριος ήναγκάσθη νά λάβη τδν κύνα άπδ τδ πε- 
ριλαίμιον καί νά τδν κρατή όσον ήδύνατο σφιγκτά, 
καθ’ 8ν χρόνον δ ίερεύς έθώπευε τδν Γρεναδίλ
λην, τοΰ δποίου τδ λάμπον δέρμα έμαρτύρει δτι 

δ Κύριος έπεμελεΐτο αύτόν.
Μετά τήν στιγμιαία» ταύτην έπίσκεψιν τοΰ 

κτήματός του, δ πάτερ Γρίφων ώδήγησε τδν ιπ
πότην είς τήν προωρισμένην αύτώ αίθουσαν. Κλίνη 
πέριξ τής όποιας άνεπετάννυντο αύλαΐαι διά τούς 
κώνωπας, άνάκλιντρον έξ άχύρου, μέγα έξ άκα- 
ζού ξύλινον κιβώτιόν καί μία τράπεζα ήσαν τά 
μόνα έπιπλα τοΰ δωματίου τούτου, τδ δποΐον ή- 
νοίγετο πρδς τδν κήπον. ’Επί τοΰ τοίχου δέ άντΐ 
παντδς άλλου ήωρεΐτο μέγας ’Εσταυρωμένος.

— ’Εδώ ευρίσκετε πτωχήν κα'ι μετρίαν φιλο
ξενίαν, εϊπεν δ πάτερ Γρίφων είς τδν ιππότην, 
άλλά προσφερομένην άπδ καρδίας άδολου.

— Καί μετ’ εύγνωμοσύνης γενομένης δεκτής, 

πάτερ μου, διέκοψεν ό Κρουστιλλάκ.
Τήν στιγμήν ταύτην δ Κύριος έλθών άνήγγει· 

λεν δτι ή τράπεζα ήτο έτοιμη, δ δέ πάτερ Γρι 
οών έγερθείς, προηγήθη τοΰ ιππότου είς τδ έστια 

■ίόριον.

δέ κυανόχρους περιέχουσα οίνον Κανάοιο» έμελλε 
νά σβέση ττ,ν δίψαν τών έσθιόντων. Είς μέγα άγ· 
γεϊον έζ ορειχάλκου ύπήρχε όαγοϋ, ποτδν χα- 
τεσκευασμένον έκ ζακχαροκαλάμων, τέλος χοΐνος 
άμφορεύς περιεϊχεν ύδωρ δροσερώτατον καί διαυ- 
γέστατον. Τά δέ φαγητά ήσαν δλα σχεδόν κατά 
τήν μαγειρικήν τέχνην τών χωρών έκείνων, έκ 
καρπών δένδρων, θαλασσίων ζώων καί κρεών ποι- 

κίλως κατεσκευασμένων.
— ’Αλλά, πάτερ μου, μέ μετεχειρίζεσθε μέ 

βασιλικήν μεγαλοπρέπειαν, είπεν ό ιππότης πρός 
τόν πάτερ Γρίφων, ή νήσος σας είνε ή γή τής ε

παγγελίας.
— Εκτός τοΰ οίνου τών Καναρίων, τόν όποιο» 

μοΐ προσέφερον, δλα τά άλλα, τέκνον μου, προέρ
χονται έκ τοΰ κήπου 8ν καλλιεργώ, ή έκ τής 
άγρα; καί τής αλιείας τών δύο νέγρων μου, διότι 

αί προμήθεια·, τών γειτόνων μοί ήσαν δλως άνω- 
φελεΐς, χάρις είς τήν πρόβλεψιν τοϋ Κυρίου καί 
τοΰ ίωάννου, οΐτινες έγνώριζον τήν έλευσίν μου 
άπδ ένα λεμ.βοϋχον τής Φοοσαινπιέρης’ θέλετε έζ 
αύτοΰ τοΰ ψιττακού, υίέ μου; είπεν δ πάτερ Γρί
φων πρός τόν ιππότην, δστις κατεβρόχθιζεν ίχ- 

Ούν νοστιμώτατον.
ύ Κρουστιλλάκ έδίστασεν έπ’ ολίγον καί πα

ρετήρησε τδν έφημέριον μέ ύφος αναποφάσιστον.
— Δέν γνωρίζω διά τί μοί φαίνεται παράδο

ξον νά φάγω ψιττακόν, είπεν ό Ιππότης.
— Δοκιμάσατε, δοκιμάσατε, είπεν δ πάτερ Γρί

φων, Οέτων μίαν πτέρυγα είς τδ τρυβλίον του. 
ΐδέτε, είς φασιανός έχει κρέας παχύτερον καί 
νοστιμώτεοον ; Εψήθη θαυμάσια, καί έπειτα αί- 
σθάνεσθε τήν εύωδίαν ;

— Νομίζει τις δτι μυρίζει ροδόσταγμον, εϊπεν 

δ Ιππότης διαστέλλων τήν ρίνα.
— Τοΰτο προέρχεται διά τδν άπλούστατον 

λόγον, δτι τά πτηνά ταΰτα ευρίσκουσι τροφήν είς 
τά δάση έκ δένδρων, έχόντων τήν οσμήν κανέλ- 
λας, γαρυφάλλου καί άλλων τοιούτων αρωμά
των, τά όποία μεταδίδονται καί εις τήν σάρκα 
τού πτηνού. Καί αύτδ τδ ψητόν έδώ, τί ώραΐον 
εϊνε; Προσθέσατε ολίγον ζωμόν ποοτοκαλλίου, 
καί είπατέ μοι άν δ θεδς δέν πληροί εύεργεσίας 
τά πλάσματά του, προσφέρων αύτοΐς παρόμοια 

δώρα;
— Είς δλην μου τήν ζωήν δέν έφαγα τρυφερώ- 

τερον, λεπτότερο» καί νοστιμώτερον φαγητό», 
άπεκρίθη'ό ιππότης, πληρών τδ στόμα και κλιίων 

Ε'.
'// ίχχΑηζις.

Μέγα κηροπήγιο», έν τώ δποίς·> ήν προσκε- 
κολλημένος μέγας κηρός κίτρινος έφώτιζε τήν 
τράπεζαν. Η οθόνη ήτο έκ χονδρού υφάσματος 
λευκότατου, έλλείψει δέ παντός αργυρού σκεύους, 
αί μέ» περόναι ήσαν έκ χάλυβδος τά δέ κοχλιά
ρια έκ ξύλου, άλλά τά πάντα καθαρότατα’ φιάλη

έξ ήμισείας τούς οφθαλμούς, ώς διά νά άκούη ού
τως ειπεϊν εαυτόν τρώγοντα.

— Τώ οντι, εϊπεν δ άγαθδς γέρων, δστις μέ 
τδ μαχαίριον καί τήν περόνην είς τδ στόμα του 
παρετήοει τδν ξένον του μεθ’ υπηραφάνου εύαοε- 
σκείας.

Τοΰ γεύματος πεοατωθέντος, δ Κύριος έθεσεν 
άγγεϊον καπνού καί πίπας πλησίον τοΰ Καναρίου 
οίνου’ κα'ι άφοΰ έμειναν μόνοι, πληρώσας δ έφη
μέριος ποτήριον έξ αύτοΰ, εϊπεν — Εις την ύγείαν 
σας, υίέ μου.

— Εύχαριστώ, πάτερ μου, εϊπεν δ ιππότης, 
πλησιάζων τδ ποτήριον αύτοΰ. Πίετε καί είς ύ
γείαν τής μελλονύμφου μου, τοΰτο εϊνε είς έμέ 
καλός οιωνός.

— Πώς τής μελλονύμφου σας; ύπέλαβεν δ 
έφημέριος, τί θέλετε νά είπητε μέ τοΰτο’,

— όμιλώ περί τής Λάμιας, πάτερ μου ;
— Α ! πάντοτε τήν αστειότητα ταύτην; Εΐ- 

λικρινώς σάς λέγω δτι ένόμιζα τούς ανθρώπους 
τοΰ τόπου σας πλέον έφευρετικούς, υίέ μου, εϊπεν 
δ πάτερ Γρίφων πονήρως μειδιώ», καί έκένωσε τδ 
ποτήριόν του.

— Ούδέποτ έπΐ ζωής μου ώμίλησα σπουδαιό- 
τερον, πάτερ μου. Ηκούσατε τδν όρκον τδν όποϊον 
έκαμα έπί τής Λικόονης ;

— II αδυναμία άκυροι πάντα όρκον, υίέ μου" 
άν ώρκίζεσθε νά κενώσητε τδν ώκεανδν, ήθέλατε 
τηρήσει τήν ύπόσχεσιν ταύτην ς

— Πώς πάτερ μου ; ή καρδία τής Λάμιας εϊνε 
άνευ πυθμένο;, άβυσσος ώς ό ώκεανδς, άνέκραξε 
μετά φαιδρότητος δ Κρουστιλλάκ.

— Εϊς ποιητής Αγγλος είπε τήν γυναίκα « ά - 
πιστόν ώς τδ κύμα, » υίέ μου.

— ί’1; πρδς τήν άπιστίαν τών γυναικών, πά
τερ μου, εΐπεν ό ιππότης σοβαρώς, γνωρίζομεν νά 
τάς προλάβωμεν, καΐ Οά δοκιμάσωμεν τήν ίσχυ- 
ράν ημών προσπάθειαν έπί τής Λάμιας.

— Ούτε θά πασχίσετε καν, υίέ μου’ εϊμαι περί 
τούτου πολύ ήσυχος.

— Επιτρέψατέ μοι νά σάς είπω, πάτερ μου, 
δτι άπατάσθε. Αύριον περί τήν άνατολήν τής 
ήμέρας Οά ζητήσω ένα οδηγόν διά νά μοΰ δείξη 
τδ Διαβολοχώριον, καί Οά παραιτήσω τδ έπίλοι- 
σιον είς τήν τύχην μου.

ό ιππότης ώμίλει μ.έ τόνον πεποιθήσεως το
σοΰτον άκραδάντου, ώστε ό πάτερ Γρίφων έθεσεν 
άποτόμως έπί της τραπέζης τδ ποτήριον δπερ 
ψςλλ» νά φέρη είς τά χείλη του, καί έθεώρησε 

τδν ιππότην μετ’ έκπλήξεως άμα καί δυσπιστίας*  
διότι έως τότε ένόμιζε πραγματικώς δτι έποό- 
κειτο περί άστεϊσμοΰ ή περί έπιδείξεως τόλμης.

— Πώς τέκνον μου, έχετε εϊλικρινώς τήν ά- 
πόφασιν ταύτην’ άλλ’ αυτό εϊνε τρέλα, εϊνε...

— Επιτρέψατέ μοι, πάτερ μου, νά σάς δια
κόψω, εϊπεν δ ιππότης. Εμπροσθεν σας βλεπετε 
ένα πρωτότοκον οικογένειας δστις τά πάντα έπε- 
χείρησε, πάντα πόρον έξήντλησε και δμως ούδέν 
έπέτυχεν. Η Λάμια εϊνε πλούσια, πλουσιωτάτη, 
δθεν έχω πολλά νά κερδίσω καί ούδέν νά χάσω.

— Ούδέν νά χάσητε ;
— Τήν ζωήν, ίσως θά είπητε. *Εν  πρώτοις δέν 

τήν τιμώ τόσον’ άλλως τε δσον βάρβαρος καί άν 
ηνε αύτδς δ τόπο-, δσον ανίσχυρος καί άν ήνε ή 
δικαιοσύνη, δέν δύναμαι νά πιστεύσω ότι ή Λά
μια θά τολμήση νά μέ μεταχειρισθή ώς ένα τών 
τριών συζύγων της’ θά μάθητε δτι έγεινα θύμα, 
καΐ θά τής ζητήσητε λόγον τοΰ θανάτου μου. Δέν 
κινδυνεύω λοιπόν άλλο παρά νά ίδω τάς προσπά
θειας μου ματαιουμένας ! Αν λοιπδν ήνε αύτδ, 
άν μέ άποκρούση, Οά έξακολουθώ νά διασκεδάζω 
τδν πλοίαρχον Δανιήλ είς τά ταξείδιά του, κατα- 
πίνων κηρία άνημμένα ή θέτων τάς φιάλας έν ισορ
ροπία είς τδ άκρον τής ρινός μου. Βεβαίως ή 
βιοποριστική αύτη επιστήμη είν’ έντιμος, άλλά 
Οά προτιμήσω άλλην’ ώστε δ,τι καί άν μοί εϊ- 
πητε, πάτερ μου, είμαι αποφασισμένος νά κάμω 
τήν δοκιμήν καΐ νά ύπάγω είς Διαβολοχώριον. 
Δέν γνωρίζω τί μυστηριώδες προαίσθημα μοί λέ
γει δτι θά επιτύχω, δτι εϊμαι είς τήν προτεραίαν 
τής εύτυχίας μου .. . Τδ μέλλον μοΐ φαίνεται ρο- 
δόχρουν, δέν δνειρεΰομαι είμή παλάτια καί με
γαλοπρέπειαν, πλούτη και καλλονήν. Νομίζω 
(καί έπιτρέψατέ μοι τήν εθνικήν ταύτην έξομοίω- 
σιν) δτι δ Ερως καί ή Τύχη έρχονται νά μέ λά- 
βωσιν άπδ τήν χεΐρα, λέγοντες — « Πολύφημε 
Κρουστιλλάκ, ή ευδαιμονία σέ περιμένει. » θά 
μοί είπητε ίσως, πάτερ μου, προσέθηκεν δ ιππό
της ρίπτων βλέμμα σαρκαστικόν πρδς τδ ιμάτιό» 
του, δτι εϊμαι αρκούντως οίκτρώς ένδεδυμένος 
διά νά φθάσω είς τήν ώραίαν έκείνην καΐ ευχάρι
στο» συντροφιάν τής τύχης καΐ τής εύδαιμονίας’ 
άλλ’ ή Λάμια, ήτις βεβαίως θά ήνε έμπειροπράγ- 
μω» θά μαντεύση άμέσως ύπό τδ κάλυμμα αύτδ 
δτι κρύπτεται καρδία ’λμάθιδος καΐ πνεύμα Γα- 
σχόνου καΐ τόλμη Καίσαρος.

’Αφοΰ έμεινεν έπ’ όλίγον σιωπηλός, ό εφημέ
ριος αντί νά μειδιάση είς τούς αστεϊσμούς τοΰ
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— Τίέ μου ! ,
— ’Εννοώ τάς σκέψεις σας, πάτερ μου, καί 

όπως έπανέλθω εί; τήν Λάμιαν, δταν παρασταΟώ 
ενώπιον ττ,ς θά την μεταχειρισθώ όχι μόνον μέ 
έπαρσιν καί άλαζονίαν, αλλά ώ; άληθής κατακτη· 
της... δέν τολμώ νά είπω ώς λέων άρπάζων υ- 

περηφάνω; την λείαν του.
Αί σκέψεις αύται τοΰ ιππότου διεκόπησαν άπδ 

γεγονός τι άπροσδόκητον. Ητο θερμότης πολλή, 
η Ούρα τοϋ εστιατορίου ητον ανοικτή, ή πρδς 
τδν κήπον φέρουσα. Αίφνης ήκούσθη συριγμδς 
οξύς, καί ήχο; ξηρός. Εί; τόν θόρυβον τούτον δ 
Γρίφων άνεπήδησεν άπδ τής καθέδρας του, έτρεξε 
νά λάβη τδ πυροβόλον του κρεμάμενον εις τδ δω- 
μάτιόν του καί έξελθών τής θύρας, έφώναξεν.

— Ιωάννη ! Κύριε ! πιάσετε τά πυροβόλα σας ! 
'Εδώ, παιδία μου, εδώ ! ιδού οί Καοαΐβαι.

ST'.
11 προειδοποίησες.

Ταϋτα πάντα παρήλθον τόσον ταχέως, ώστε δ

ίππότου, τώ άπεκρίθη μέ τόνον έπισημότητος.
— Η άπόφασί; σας έλήφθη καλώς;
— 'Ελήφθη καλώς καί άμεταβλήτως, πάτερ

μου.
— ’Ακούσατε μου λοιπόν’ ήκουσα τήν έξομο- 

λόγησιν τοΰ ίππότου Κρουσδλ, τοϋ τελευταίου 
διοικητοϋ τή; νήσου ταύτης, εκείνου δστις κατά 
τήν έξαφάνισιν τοΰ τρίτου συζύγου τής γυναικδς 
ταύτης, μ&τέβη μόνος εις τδ Διαβολοχώριον.

— Λοιπόν ;
— Καίτοι σεβόμενο; τδ εχέμυθες τή; ίξομο- 

λογήσεως, δύναμαι, χρεωστώ νά σάς είπω, δτι 
<έν έπιμείνητε εί; τδ άνόητον σχέδιόν σας, θέλετε 
ρκτεθή εί; μεγίστου; καί άναποφεύκτους κινδύ
νους. Αναμφιβόλων άν χάσητε τήν ζωήν, ό θά
νατό; σα; δέν θά μείνη ατιμώρητος, αλλά τί μέ 
τοϋτο ; Τί σάς υπόχρεοι νά ύπάγητε νά κινδυνεύ- 
σητε εις Διαβολοχώριον; Η κάτοικο; τοϋ τόπου 
εκείνου θέλει νά ζήση μονή, έκεί δέ δέν δύνασθε 
νά ύπάγητε χωρίς νά παραβιάσητε τήν διάβασιν' 
μλλως τε εις κάθε τόπον, καί ιδίως εί; εκείνον οί
παραβιάζοντε; τήν ιδιοκτησίαν τοϋ άλλου, έκτί- ιππότης έμενε κεχηνώς.
βενται εις μεγάλου; κινδύνου;, τόσω πλέον μα- —Ορθό;! τώ έφώναξεν ό πάτερ Γριφών, δρθός!
ταίους, δσον πάσα απόπειρα ένώσεως μετά τής Καραίβαι! Καραίβαι! Παραμέρισε όπίσω εί; τήν 
γυναικδς ταύτης είνε ανέφικτος, καί άν κατάγη- έδραν σου καί μή μένη; πλησίον τοϋ φωτός, 
σθε άκόμη άπδ ηγεμονικόν οίκον. Ό ιππότη; ήγέρθη ζωηρώ; καί είδε τώ δντ1

Οί λόγοι ουτοι ήρέθισαν τδν προσβληθέντα έ- βέλο; τριών ποδών μήκους βαθέως έμπηγμένον 
γωίσμδν τοϋ Γασκόνου, δστι; άνέκραξε, όπισθεν τή; έδρα; του. Ολίγον υψηλότερα άν έ£-

— Πάτερ μου, ή γυνή αυτή είνε γυνή, καί έγώ ρίπτετο, ήθελε διαπεράσει αΰτδν ματαξύ τών δύο

είμαι Κρουστιλλάκ. ώμων.
— Τί σημαίνει αύτδ, τέκνον μου ; 'θ Κρουστιλλάκ έδράξατο τοϋ ξίφους του δπερ
— ότι ή γυνή αΰτη είνε έλευθέρα, δτι δέν είχεν άποθέσει έπί μιά; έδρα; καί έτρεξε κατό- 

μέ είδε καί δτι έν βλέμμα, εν μόνον βλέμμα δύ- πεν τοϋ εφημερίου*  ούτος δέ άκολουθούμενσ; άπδ 
ναται όλοσχερώ; νά μεταβάλη τά; άποφάσει; τη;· τού; δύο μαύρου; του ώπλισμένου; μέ πυροβόλα

— Δέν τδ πιστεύω. καί προποοευομένου τοϋ κυνό; του έζήτει παν-
— Πάτερ μου, έχω μεγίστην, τυφλήν πεποί· τοϋ τδν κακοϋργον’ δυστυχώ; ή θύρα τοϋ έστια- 

θησιν εί; τδν λόγον σα;*  γνωρίζω απασαν αύτοϋ τορίου ήνοιγε πρδ; τδν κήπον, ή νύξ ητο σκο- 
άήν άξίαν . . . άλλά πρόκειται περί τοϋ ωραίου τεινή, ώστε ό ρίψα; τδ βέλο; ή έφυγεν ή έκρύ- 
φ'ύλου, κα'ι δει δύνασθε νά γνωρίζητε τά; καρ- φθη εις κάνέν πυκνόν δένδρον. 'ο κύων έγαύγιζε 
δίας τών γυναικών, δπω; έγώ τάς γνωρίζω. Δέν καί οίσφραίνετο τήδε κάκεϊσε*  ό δέ πάτερ Γριφών 

ήξίύρετε ύπδ τίνων άνεξηγήτων ιδιοτροπιών κα
ταλαμβάνονται. Δέν ήξεύρετε δτι τδ σήμερον ά- 
ρ.ΰσκον αύταίς, αύριον ταϊ; απαρέσκει, καί οτι 
σήμερον θέλουσιν δ,τι αύρων μισοϋσιν. Α ί γυναϊ πάλλων τδ ξϊφός του, πρέπει νά τού; κυνηγήσω- 
4ες,τ πάτερ μου, αί γυναίκες, άπαιτοϋσι τόλμην μεν ; Εν φώς ... δότε εί; έμέ 2» φώς, διά νά έ-

προσεκάλεσε πλησίον τούς δύο μαύρους, οΐτινες ή- 
ρεύνων λίαν άφρόνω; έκτος τοΰ κήπου.

— Λοιπδν, πάτερ μου, ε'νε ; είπεν ό ιππότης

δια- νά έπιτύχη τις παρ’ αύταί; ... Αν δέν έσε- 
βόμην τδ σχήμά σας, .ήθελαν σάς διηγηθό περίερ
γόν; θρασύτητας, επιχειρήσεις ποοπέτεις, έξ ών 

ίρωτικώ; άντημείφθην.. ■ r

**>;... δότε εί; έμέ φώς, διά νά έ- 
πισκεφθώμεν τδν κήπο» καί τά πέριξ τής οικίας.

— Οχι, όχι φώς τέκνον μου, διότι ήθελε χρη
σιμεύσει ώς σκοπός τών κακούργων, αν ηνε πολύ, 
και θά έκτεθήτε-νά λάβετε-καμμίαν βολήν βέ-

εί; τού; άγριους

έν τώ μέσω αύ- 
μέ ύπεδέχθησαν 

;τε δέν έννοώ τήν αφορμήν τής προσβο- 
;;.. . ’Αλλ’ ά; ίδωμεν λοιπδν αύτδ τδ 
θά άναγνωρίσω έκ τή; κατασκευής του

λου;. Εμπρός, έμπρδ; / ά; είσέλθωμεν εις τδν οί
κον καί ά; εΰχαριστήσωμεν τδν Κύριον διά τήν 
αδεξιότητα τοϋ είδωλολάτρου, υίέ μου, δεότι ολί
γον έλειψε νά σά; φονεύση. δ,τι δέ μέ εκπλήττει, 
καί δοξάζω τδν θεόν διά τοϋτο, είνε πώς νά μή 
επιτυχή. Εις Καραίβη; τόσον τολμηρός, ώστε νά 
ριψοκινδυνεύη τόσον, πρέπει νά έχη τδ βλέμμα 
άλάνθανστον καί τήν χεΐρα άσφαλή.

— ’Αλλά τί κακόν έκάματε 
αυτού:, πάτερ μου;

— Κάνέν*  πολλάκις υπήγα 
τών εις Σαίντην, καί πάντοτε 
καλώ;, ώσ· 
λής ταύτη 
βέλο;... < 
άν ηνε βέλο; Καραίβου.

—- Πρέπει νά φ-υλάξωμεν καλά τήν νύκτα ταύ
τη» πάτερ μου .. . και δταν διά τοϋτο άφοσιώ" 
θητε εί; έμέ, είπεν ό Γασκόνος. Βλέπετε δτι δέν 
είμαι μόνον τολμηρό,; εί; τδν έρωτα.

— Δέν άμφιβάλλω, τέκνον μου*  δέχομαι τήν 
προσφοράν σας*  ύπάγω νά κλείσω ασφαλώς τά 
παράθυρα και τά; θύρας. 0 Σνδγ θά φρουρή κα
λώς. ίί ! δέν θά γνε ή πρώτη φορά, καθ’ ήν ό ξύ
λινο; οϋτο; οίκο; θά ύποστή πολιορκίαν. Δώδεκα 
πειραταί Αγγλοι τδν προσέβαλον πρδ δύο ετών*  
άλλά μέ τού; νέγρους μου καί μέ τδν είσπράκτορα 
τής Καβεστέρης, ό οποίο; ητον εδώ έκ τύχη;, ά- 
πεσοβήσαμεν αυτού; τούς αιρετικούς.

Ταϋτα είπών ό πάτερ Γριφών είσήλθεν εί; τδ 
έστιατόριον, άπέσπασε μεθ ικανής δυσκολία; τδ 
βέλο; έκ τοϋ ανακλίντρου, καί άνέκραξε μετά 
θαυμασμοϋ.

— Εί; τήν άκραν τοϋ βέλους υπάρχει προσκε- 
κολλημένον έν χαρτίον.

Μετά ταϋτα έκδιπλώσα; αύτδ, άνέγνωσε τάς 
λέξεις ταύτα; γεγραμμένα; μέ γράμματα έπιτε- 
τηδευμένα.

Πρώτη προειδοποίησις fit; τόν ιππότην Κρου- 
στι.ΙΙάχ. Γζ> σεβασμίω πάτερ Γ.ρι<ρών μετά σε' 
όασμον χαί άφοσιώσεως· ύ ίερεύς παρατήρησε 
τδν ιππότην, χωρίς ούοέν νά εϊπη*  εκείνο; δ’ έ
λαβε τδ χαρτίον καί το άνέγνωσεν έκ νέου.

— Τί σημαίνει τοϋτο ; είπεν.
— Τοϋτο σημαίνει δτι δέν ήπατώμην σμιλών 

περί τοϋ άλανθάστου τών οφθαλμών τών Καραί- 
?ών. ’Εκείνο; δστις έρριψε τδ βέλος αυτό έδύ- 
νατο νά σας φονεύσφ, άν ήθελε. Βλέπετε αΰτδν 
τδν σίδηρον, εϊνε φαρμακευμένος καί. είοήλθε τό

I

σον εις τδ σκληρόν αύτδ ξύλον*  φαντασθήτε λοι
πόν άν προσέβαλλε σάς, ήθέλατε άποθάνει. όποια 
έπιτηδειότη; απαιτείται διά νά διευθύντι τι; ού
τως 2ν βέλος!

— Περίεργον ! καί έγδ> θαυμάζω διότι δέν με 
έτυχεν*  άλλά τί κακόν τάχα έκαμα εις αΰτδν τδν 
άγριον ;

0 πάτερ Γριφών έκτύπησε τδ μέτωπον.
— Οταν σάς τδ έλεγον ; άνέκραξε.
— τί;
— Πρώτη προειδοποίησες εις πόν ιππότην 

Κρουστι-Ι.Ιάχ.
— Λοιπόν ;
— Λοιπόν .’ η προειδοποίησι; αΰτη προέρχε

ται έκ τοϋ Διαβολοχωρίου.
— Νομίζετε;
— Είμαι βέβαιος. Εμαθον τδ σχέδιόν σου, 

καί θέλουν νά σε άναγκάσουν νά παραιτηθής αύ
τοϋ.

— Καί πώς τδ εμαθον ;
— Επί τή; Αικόρνη; τό είπε; δημοσία*  κά

νεις λοιπόν τών επιβατών, άποβιβαζόμενος πρδ 
τριών ημερών εί; Σαινπιέρην φαίνεται δτι ώμί- 
λησε περί τούτου, ή φήμη περιήλθεν εί; τδν διευ
θυντήν τοΰ έκεϊ καταστήματος τή; Λάμιας, δστις 
ειδοποίησε τήν κυρίαν του.

— Χρεωστώ νά δμ-ολογήσω, ύπέλαβεν ό ιππό
της σκεπτόμενος, δτι ή Λάμια έχει παράδοξα 
μέσα άλληλογραφίας.

— Λοιπδν τέκνον μου, πιστεύω δτι τδ μάθη
μα θά σέ ώφελήση. Επειτα προσέθηκεν άπευ*  
θυνόμενο; πρδ; τούς δύο νέγρους, οΐτινε; ήρχον- 
το φέροντε; μοχλού; διά νά κλείσωσι τά παρά
θυρα.

— Είνε άνωφελές, τέκνα μου, βλέπω τόρα 
δτι οΰδείς υπάρχει κίνδυνος.

Οι δύο νέγροι συνειθισμένοι εί; τυφλήν ύπα- 
κοήν άπήλθον, ό δέ ιππότη; έθεώρει τδ» πάτερ 
Γριφών μετ’ έκπλήξεω;.

— ’Αναμφιβόλως, ύπέλαβεν ό ίερεύς, ό λόγος 
τών κατοίκων τοΰ Διαβολοχωρίου είνε ιερός*  οΰ- 
δέν τόρα έχω νά φοβώμαι άπ’ αύτούς, ούτε υμείς 
άκόμη, διότι προειδοποιήθητε καί θά παραιτη- 
θήτε άναγκαίω; άνοήτου έπιχειρήσεως.

— Εγώ, πάτερ μου ;
— Πώ;·, .
— Αν γείνω μαϋρο; ώ; οι δύο νέγροι σας, τό

τε,μάλιστα. u .
— Γί λέγετε; καίτοι προειδοποιήθητε;
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— Καϊ τίς μέ βέβαιοι έν ποώτοις δτι ή προει- 
δοποίησις αυτή προέρχεται έκ μέρους τίς Λά
μιας ; Ισως εστάλη άπδ κανένα αντίζηλον, ίσως 
άπδ τδν κυνηγόν, άπδ τδν καταδρομέα ή άπδ τδν 
Καρα’ίβην, διότι έχω καλούς άνταγωνιστάς, ερί
ζοντας περί τής καλλονής τοϋ Λιαβολοχωρίου.

— Καί τί σάς μέλλει;...
— Πώς, τί μέ μέλλει, πάτερ μου; Θέλω ν ά- 

ποδείξω είς αύτού; τού; φαύλους, τί άξίζει τδ αίμα 
τοϋ Κρουστιλλάκ. Α ! νομίζουν δτι Οά μέ φοβί
σουν . . . ’Αλλά δέν ήξεύρουν δτι αύτδ τδ σπαθί 
έδώ... θά ταραχθή είς τήν θήκην του, και ή 
λεπίς του θά ερυθρίαση άπδ εντροπήν, άν έγώ 
παραιτηθώ τή; έπιχειρήσεώς μου.

— Είνε τρέλα, υιέ μου . .. εϊνε τρέλα ’. .
— Και πόσον άνανδρον, πόσον χαϋνον θά ύ- 

πολάβη τδν Κρουστιλλάκ ή Λάμια, άν ούτος 
πτοηθή άπδ τόσον μικρδν πράγμα;

— *Λπδ  τόσον μικρόν ! άλλ ολίγον υψηλό - 
τερον άν διευθύνετο τδ βέλος, θά σάς έφόνευεν.

•—’Επειδή δμω; διευΟύνθη όλίγον χαμηλότε- 
ρον καϊ δέν έφονεύθην, θά άφοσιώσω δλην τήν 
ζωήν μου διά νά δαμάσω τήν άντάρτιδα καρδίαν 
τής Λάμιας, καϊ νά νικήσω τού; άντιπάλους μου, 
καϊ άν ήνε δέκα, είκοσι, τριάντα, έκατδν, δέκα 
χιλιάδες 1 προσέθηκεν ό Γασκόνος μετ’ έξάψεως.

— ’Αλλ’ άν ένήργησαν κατά διαταγήν τής Λά 
μιας; *

— Αν έγεινε κατά διαταγήν αύτής, Οά ίδη 
ή σκληρά, δτι καταφρονώ τδν θάνατον, τδν ό
ποιον μοϊ στέλλει, διά νά φθάσω μέχρι τής καρ
δία; τη; .. . Εινε γυνή ... καϊ Οά ήνε εύαίσθη- 
τος. Δέν γνωρίζω άν ήνε κάμμία ’Αφροδίτη, άλλά 
ήξεύρω δτι χωρίς νά προσβάλω τδν Οεδν Αρην, 
δ πολύφημο; Αμαδόρ Κρουστιλλάκ εινε τερα- 
τωδώ; άρειμάνειος’ άλλως τε άπδ τήν ωραιότητα 
έως είς τήν γενναιότητα είνε ολίγη άπόστασις.

0 πάτερ Γριφών δέν έγνώριζεν άν έπρεπε νά 
γελάση ή νά καταπλαγή έκ τής ίσχυρογνώμονος 
επιμονής τού ιππότου. Τδ εχέμυθες τής έξομολο- 
γήσεω; τδν εμπόδισε νά δμιλήση καί νά εϊσέλθη 
είς λεπτομέρειας περϊ τοϋ Λιαβολοχωρίου’ δέν έ-
δύνατο άρα είμή νά παρακαλή τδν ιππότην νά πα- 
ραιτηθή τής δλεθρίας έπιχειρήσεώς του, τδ όποιον 
έπεχείρησεν, άλλ’ είς μάτην.

— ’Αφοϋ τίποτε δέν δύναται νά σέ πείση, υίέ 
μου, δέν θά έπιτρέψω δμως νά είπωσιν, δτι έμ
μεσος τουλάχιστον υπήρξα ό συνεργδς τής ά- 
νοήτου έπιχειρήσεώς σου. ’Αγνοείς ποΰ κεϊται τα

Διαβολοχώριον’ ούτε έγώ, ούτε οί /νέγροι μου, ού
τε, σάς διαβεβαιώ, οί ένορϊταί μου θά Οελήσωσι 
νά σάς δδηγήσωσι, διότι θά τούς παρακαλέσω 
νά μή πράξωσι τοϋτο. Αλλως τε ή φήμη τοΰ Δια- 
βολοχωρίου είνε τοιαύτη, ώστε κάνεις δέν θά Οε- 
λήση νά παραβή τάς παρακλήσεις μου.

Οί λόγοι ούτοι τοϋ πάτερ Γριφών έκαμον τδν 
ιππότην νά σκεφθή’ ένευσε λοιπδν χαμαί τήν κε
φαλήν καί άφοΰ έπί μικρδν έμεινε σιωπηλός, ύπέ- 
λαβε,

— Γνωρίζω δτι τδ Λιαβολοχώριον απέχει άπ’ 
έδώ τέσσαρα; λεύγας καί δτι κεϊται είς τδ βό
ρειον τής νήσου. II καρδία μου λοιπδν θά χρη- 
σιμεύση ώς ώδηγδ; καί θά μέ φέρη πρδς τήν κυ
ρίαν τοϋ πνεύματός μου .. . τή συνδρομή τοϋ ή
λίου καί τής σελήνης.

— ’Αλλά, δυστυχή ! άνέκραξεν ό πάτερ Γρι
φών, δέν υπάρχει διαγεγραμμένη οδός διά τών 
δασών, εί; ά θά είσχωρήσης. Τά δένδρα είνε τό
σον πεπυκνωμένα, ώστε Οά σοί κρύψουν τήν Οέ- 
σιν τοϋ ήλίου καί Οά άποπλανηθής.

— θά προχωρώ ίσα έμπροσθέν μου, καϊ βε-, 
βαια Οά φθάσω είς έν μέρος, διότι ή νήσος σας 
(καθ’ δλα τά άλλα άξιότιμος) δέν είνε δά τόσον 
μεγάλη. Τότε Οά έπανέλθω έπϊ τών βημάτων μου 
καϊ θά ζητήσω μέχρις ού εΰοω τδ Διαβολοχώ- 
ριον.

— ’Αλλά τδ έδαφος τών δασών αύτών είν’ ε
νίοτε άδιάβατον, καί πληροΰται άπδ άπειρίαν 
φαρμακερών οφεων’ ώστε διά νά εισχώρηση τις 
είς αύτά, πρέπει χιλίους νά καταφρονήση θανά
τους.

— Οστις, πάτερ μου, δέν ριψοκινδυνεύει ενίο
τε, δέ» έχει τίποτε- Αν ύπάρχωσιν όφεις, Οά 
βάλω μεγάλα υποδήματα.

— Και πώς Οά βαδίση; μέ μεγάλα υποδή
ματα έν τώ μέσιρ τών δασών, τών πετρών, τών 
πεπτωκότων φύλλων καί τών έκ^ρριζωμένων ύπδ 
τοϋ χρόνου δένδρων ! Σοί λέγω δτι δέν γνωρί
ζεις τί εϊνε τά δάση μας.

— Αν πάντοτε έσκέπτετό τις τούς κινδύνους, 
πάτερ μου, τίποτε καλδν δέν Οά έκαμνε. Συλλο-
γίζεσθε τδν έκ τοϋ λοιμοϋ θάνατον, όταν νοση- 
λεύητε τούς ύπ’ αύτοϋ προσβληθέντας ένορίτας- 
σας;

— 0 ίδικό; μου σκοπδς εϊνε καν ίερδς, καϊ δύ
ναμαι νά καταφρονήσω τδν θάνατον έκπληρών 
τδ καθήκόν μου ... ένώ σύ τρέχης πρδς αυτόν έκ- 
ματαιότητος.

— Εκ ματαιότητος, πάτερ μου ! Μία γυνή 
ήτις έχει άγγεΧα πλήρη άδαμάντων, σάκκους πλή
ρεις λεπτών μαργαριτών καί πέντε ή έξ εκατομ
μύρια μετρητά, είνε ματαιότης ;

0 έφηυέριος άπελπισθείς νά μαλάξη τοσαύτην 
έσχυρογνωμοσύνην, έπαυσε λαλών’ ώδήγησε λοι
πόν τδν ξένον του είς τδ δι’ αύτδν προητοιμα- 
σμένον δωμάτιόν, άπόφασιν έχων νά προτάξη 
δλα τά δυνατά έμπόδια είς τήν φαντασίαν τοϋ 
ιππότου. Εκείνος αμετάπειστος είς τά σχέδιά 
του άπεκοιμήθη. Ζωηρά περιέργεια έπηϋξησε τήν 
φυσικήν έξαψίν του καί τήν είς τδ πεπρωμένου 
του άδιάσειστον πεποίθησίν του. Οσω δέ μάλ
λον ή πεποίθησίς του μέχρι τοϋδε ήπατήθη, τό
σον έπέσπευδεν δπως φθίση είς τήν γήν τής επαγ
γελίας.

Τήν έπιοΰσαν έξυπνήσας λίαν πρωί, ήγέρθη καϊ 
έπορεύθη άκροποδητεϊ μέχρι τής θύρας τοϋ πά
τερ Γριφών’ έκεϊνο; έκοιματο, μή περιμένων δτι 
ό ιππότης θέλει τολμήσει νά περιπλανηθή άνευ 
όδηγοϋ εϊ; τόπον ξένον αύτώ, άλλ’ ήπατάτο.

0 Κρουστιλλάκ δπως διαφύγη τήν έπιμονήν 
καί τάς επιπλήξεις τοΰ εφημερίου, άνεχώρησεν 
αμέσως.

Εζώσθη τήν μεγίστην σπάθην του, δπλον ενο
χλητικόν προκειμένου νά διέλθη διά θάμνων, έ
λαβε ρόπαλόν τι δπως άποδιώκΐ) τούς οφεις, καί 
μέ τήν ρϊν α πρδς τδν άνεμον, δίκην κυνδς, καϊ 
τήν καρδίαν πάλλουσαν, άφησε τδν φιλόξενον 
τοϋ εφημερίου οίκον καϊ διευθύνθη πρδ; βο^ράν, 
ακολουθών τήν πάροδον δάσους άρκούντως πυκνού*  
ήναγκάσθη ομω; μετ’ ού πολύ νά παραιτήση τήν 
πάροδον ταύτην, διότι έστρέφετο κατ’ άνατολά;

0 ιππότη; πριν είσέλθή είς τδ δάσος έδίστα- 
σεν όλίγον’ ένθυμήθη τάς συνετάς ουμβουλάς τοϋ 
πάτερ Γριφών, άνεπόλησε τούς κινδύνους, οδς 
έμελλε νά διατρέξη’ άλλ’ ενθυμούμενος πάλιν τού; 
θησαυρούς τή; Λάμιας, έξεθαμβώθη έκ τή; μαρ
μαρυγή; τοϋ χρυσοϋ, τών μαργαριτών, τών ρου- 
βινίων καϊ τών άδαμάντων, τούς όποιους ένόμι- 
σεν δτι βλέπει έξαστράπτοντας. ’Εφαντάσθη τήν 
κάτοικον τοϋ Λιαβολοχωρίου περικαλλεστάτην, 
ώστε παρασυρόμενος άπδ δλα αύτά τά γόητρα, 
είσήλθεν άποφασιστικώς είς τδ δάσος, διαπερών 
μετά κόπου μέγαν θάμνον, δστις τοϋ έφρασσε τήν 
όδόν.

0 ιππότη; δέν έλησμόνησε νά κτυπήση τδν θά
μνον μέ τήν ράβδον του, φωνάζων — Εξω, δ- 
?«J, έξω!

Αλλ*  έκτδς τής φωνή; του ούδέν έτερον ήκού- 
σθη.

0 ήλιος έμελλε μετ’ ού πολύ νά άνατείλη, ό 
δέ άήρ, ψυχραινόμενος εκ τής άφθονου νυκτε
ρινή; δρόσου καϊ έκ τής αύρα; τής θαλάσσης, άνέ- 
διδε τήν αρωματικήν τών άνθέων τών τροπικών 
εύωδίαν. Τδ δάσος ήτο σχεδόν σκοτεινόν, καθ’ ήν 
ώραν ό ιππότης είχεν είσέλθει.

’Επί τινας στιγμάς ή βαθεϊα σιωπή ήτις έβα- 
σίλευεν είς αύτδ κατ ούδέν έταράχθη, είμή άπδ 
τούς κτύπους τής ράβδου τοϋ ίππότου, δστις 
κτυπών τού; θάμνου; έφώναζεν — Εξω, όφεις, 
•'Γ I εςω I

όλίγον κατ’ όλίγον αί κραυγαί τοϋ Γασκόνου 
άπομακρυνομένου κατέστησαν ήττον διακεκριμέ- 
νκι, δτου όλοσχερώς έχάθησαν.

Η σκυθρωπότης καί ή βαθεϊα σιωπή ήτις έβα- 
σίλευε τότε διεκόπη αίφνιδίως άπδ είδός τι άγριου 
ούρλισμοϋ, ό δποϊος ούδέν είχεν ανθρώπινον.

0 ήχος ούτος καϊ αί πρώται ακτίνες τοϋ ήλίου, 
αίτινες έλαμψαν είς τδν ορίζοντα ώς χλόη φλο
γερά, έξύπνησαν τούς κατοίκους τών μεγάλων 
τούτων δασών. Πανταχόθεν ήκούσθησαν φωνα» 
πιθήκων, οφεων, κάπρων, ταύρων καί χιλίων άλ
λων ζώων, αίτινες άπετέλεσαν όμοϋ μουσικήν συμ
φωνίαν έξαλλον’ αί δέ κραυγαί τοϋ δάσους άντή- 
χησαν πανταχοϋ ώς προσκλήσεις δαιμόνων κα
ταχθονίων.

Ζ'.
Τό σπή.Ιαιογ.

Ενώ, δ ιππότης ζητεί τήν όδδν τήν άγουσαν 
πρδς τδ Λιαβολοχώριον διά μέσου τοϋ δάσους, 
θέλομεν οδηγήσει τδν άναγνώστην είς τδ μεσημ- 
βρινώτερον μέρος τής παραλίας τής Μαρτινικής.

Η θάλασσα έσυντρίβετο μετά μεγαλοπρεπούς 
βραδύτητος κατά τών μεγάλων βράχων, οΐτινες 
φυσικώς ύπερήσπιζον τδ μέρος τοϋτο τή; νήσου, 
σχηματίζοντες είδος τοίχου εχοντος ΰψο; διακο- 
σίων σχεδόν ποδών. Η συνεχή; έπ’ αύτών Ολάσις 
τών κυμάτων καθιστα τά παράλια ταϋτα το
σοϋτον κινδυνώδη, ώστε αδύνατον ήτο νά πλη- 
σιάση αύτόσε λέμβο; τις χωρϊ; νά κινδυνεύση νά 
συντριβή.

ΙΪ Οέσις περί ή; όμιλοϋμεν ειχεν άγρίαν καϊ με
γαλοπρεπή απλοϊκότητα’ ζώνη βράχων άποτό-
μων, γυμνών, φαιοχρόων έξετείνετο ύπδ ουρανόν
σαπφειρώδη. Η βάσις των έξηφανίζετο έν τώ
βράζοντι, οΰτως είπεΐν, χιονώδει άφρώ, δστις άηε-
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•τελείτο έκ τής αδιάλειπτου κινήσεως τοΰ υδα
τος χτυπώντας έπΐ τοϋ μέρους τούτου μέ πάτα
γον φρικώδη. 0 ήλιος έν πάση αύτοΰ τή θερμό- 
τητι ε^ριπτε φώς λαμπρόν έπΐ τοΰ γρανιτικοΰ 
«ύτοΰ όγκου, ουδέ Sv δέ νέφος ύπήρχεν εις τόν 
ούρανόν' είς δέ τόν ορίζοντα έφαίνοντο μακράν 
αί υψηλαΐ γαϊαι τών άλλων Αντιλλών.

Είς τινα άπόστασιν άπό τήν παραλίαν, η θά
λασσα ητο γαλήνιος καΐ ώς κάτοπτρον διαφανής. 
Εν αντικείμενον κατά πρώτον άπαοατήρητον ένε
κα τή; σμικρότητος αύτοΰ έπλησίαζε ταχέως πρός 
τό μέρος τοΰτο τής νήσου, τό ονομαζόμενου Κα- 
βαστέρρη. όλίγον κατ’ ολίγον έφάνη μία βα,.Ιαού, 
πιρόγα δηλονότι ελαφρά, στενά, τής όποιας τό 
όπισθεν καί τό έμπροσθεν είχον τήν αύτήν κα
τασκευήν ή λέμβος αυτή δέν είχεν ιστία, άλλ έ- 
κινείτο διά κωπών· Είς έκαστον δέ αύτής εδρα- 
νον, διεκρίνετο καλώς εϊς άνθρωπος, δστις έλαμνε 
γενναίως' καί τοι δέ είς άπόστασιν τριών λευγών 
ή παραλία ήτο άπροσπέραστος, Ούδείς δμως άμ 
φίβαλλεν ότι ή βαΛαού, διηυθύνετο πρός τούς 
βράχους εκείνους' δταν δ’ έφθασαν εγγύς, δύο άν
θρωποι τούς οποίους έκ τών ενδυμάτων των άνε- 
γνώριζέ τις ώ; ναύτας Εύρωπαίους έ^ρίφθησαν είς 
τήν θάλασσαν, ένώ οί σύντροφοί των διά συντό
νου προσπάθειας στρέψαντες πρός τά οπίσω τήν 
λέμβον έγένοντο άφαντοι, καταφρονοΰντες τήν 
μανίαν καΐ τήν ΰψωσιν τών κυμάτων μετ άξιο- 
θαυμάστου έπιττ.δειότητος.

Κατά τόν χρόνον τοΰτον οί δύο επιτήδειοι κο- 
λυμβηται άλλεπαλλήλως ύψούμενοι και βυθιζό 
μενοι έν τω μέσω τών κυμάτων, τά όποια διέτε- 
μνον έπιδεξίως, έπλησίαζον είς τούς βράχους, 
καθ ών τό ΰδωρ μανιωδώς έκτύπα. Ελεγέ τι; 
οτι έτρεχον άφευκτον κίνδυνον καΐ δτι ήθελον 
συντριβή κατά τών πετρών' άλλ’ δμως ούδέν τοι- 
οΰτο συνέβη.

θί δύο αύτοΐ άνθρωποι έφαίνοντο γνωοίζοντες 
καλώ; τήν παραλίαν, διηυθύνθησαν λοιπόν πρός 
Sv μέρος ένθα ή σφοδρότης τών κυμάτων είχε 
κοιλάνει παμμέγεθες φυσικόν σπήλαιόν. Τά κύ
ματα είσήρχοντο είς αυτό μετά καταπληκτικού 
πατάγου, καΐ επιπτον άκολούθως ώς άπό κα
ταρράκτου είς εσωτερικήν τινα δεξαμενήν πλα
τείαν, κοίλην καΐ βαθεϊαν. Μετά τινας κύμα 
τισμούς, τό ΰδωρ άπετέλεε είς τό ένδον τοΰ 
σπηλαίου, μικράν υποχθόνιον λίμνην, άπό τήν 

όποίαν τό περισσεΰον ΰδωρ διωχετευετο είς τήν 
θάλασσαν διά τίνος κεκρυμμένου οχετού. Απητεϊτο 
όμολογουμένως μεγίστη τόλμη διά νά έγκατα- 
λειφθή τις είς τήν ώθησιν τών αγρίων κυμάτων, 
τά όποια ήθελον τόν ρίψει είς τήν άβυσσον" άφ’ ε
τέρου όμως ή οπή τοΰ σπηλαίου ήτο εύρυτάτη, 
ώστε δέν έκινδΰνευέ τις νά συντριβή κατά τών 
βράχων, άλλά ήθελε πέσει είς τήν ήσυχον λίμνην 
ήτις ήτο έν τώ μέσω έχουσα πέριξ άμμον λεπτήν.

Οί δύο κολυμβηταΐ πλήρης έλπίδος παράτη
σαν εαυτού; είς τήν δρμήν τής θαλάσσης, καΐ όταν 
έξήλθον τής μ,ικράς λίμ.νη;, έσκοτεισμένοι, έκά- 
θησαν ολίγον παρά τάς ό'χθας αύτής ίν’ άναπαυ- 
θώσιν.

0 μεγαλήτερος τών δύο τούτων άνδρών, καί 
τοι ένδεδυμένος άπλοΰ ναύτου στολήν, ήτον ό 
συνταγματάρχη; Ροΰτλερ μανιώδης δπαδό; τοΰ 
νέου βασιλέω: τής Αγγλίας, Γουλιέλμου τού ’θ" 
ράνζης, υπό τάς διαταγάς τοΰ όποιου ειχεν υπη
ρετήσει τότε, δταν ό ίγγονό; του, ό δυστυχής 
Ιάκωβος Β δέν ήτον άκόμη είμή διάδοχος τής 
'Ολλανδίας.

0 συνταγματάρχης Ροΰτλερ ήτο μεγαλόσωμο; 
καΐ ^ωμαλέος' ή φυσιογνωμία του ειχεν έκφρα- 
σιν θά^ους, σχεδόν σκληρότητος' ή κόμη του καί 
τοι καταβεβρεγμένη έκ τής θαλάσσης, ήτο κόκ
κινη' πυκνοί δέ μύστακες τού αύτού χρώματος 
έκάλυπτον σχεδόν καθ’ δλοκληρίαν στόμα πλατύ 
έπΐ τού οποίου έπεκάθητο ρΐν γριπά ώσεί σαρκο
βόρου ορνέου.

‘θ Ροΰτλερ, άνθρωπος πιστός καΐ άποφασιστι- 
κός, υπηρετεί τόν κύριόν του μετά τυφλής άφο- 
σιώσεως. Ο Γουλλιέλμος τής Οράζης τώ εϊχε 
μαρτυρήσει τήν έμπιστοσύνην του άναθέσας αΰτώ 
αποστολήν τοσοΰτον δυσχερή δσον καί κινδυνώ
δη, ώς κατωτέρω θέλομεν ίδεϊ

' Ο ναύτης όστις τόν συνώδευεν, ήτο μικρόσω
μος μέν, άλλ*  ανδρείος, ενεργητικός καΐ αποφασι
στικός.

'θ συνταγματάρχης τώ εϊπεν αγγλιστί μετά 
τινων στιγμών σιωπήν,

— Είσαι τούλάχιστον βεβαιότατος, Ιωάννη, 
ότι υπάρχει μέρος διά νά έξέλθωμεν άπ’ έδώ ;

— Τό μέρος τοΰτο υπάρχει, συνταγματάρχα, 
έστέ βέβαιος.

— Καΐ όμως δέν βλέπω τίποτε.
(Έπεται ή συνέχεια.)
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